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Udvalgets beretning 
 
Så gik der endnu et år – nu 2 år med en ny formand og bestyrelse. Eller måske er vi allerede for en del af jer 
slet ikke nye længere.  Vi kan i hvert fald sige, at uanset hvor længe vi har siddet i bestyrelsen, så er det 
vores mål, at sørge for at have en stor lyst til at forbedre og forny måden som vi gør tingene på.  stor tak til 
Mats og Johnny for deres indsats i bestyrelsen.  
Der er flere ting, som vi satte i gang i sidste sæson og flere tiltag, som vi vil arbejde videre med at gøre 
endnu bedre. 
 
Dobbelt turnering.  
I sidste sæson satte vi i gang at alle hold møder hinanden 2 gange, sådan at alle hold fik spillet en masse 
kampe. Dobbeltturneringen blev på bekostning af pokalturneringen. Det er stadigvæk vores opfattelse, at 
det er langt bedre med en interessant dobbelturnering, i stedet for en pokalturnering, hvor mange havde 
svært ved at stille hold og derfor lod kampe tælle for 2. Men vi har behov for at få tilrettet vores regler, 
sådan at der står mere præcist, hvornår og hvordan man rykker en kamp, derfor mere om det senere i dag. 

 
Stævner. 
Som vi også gjorde opmærksom på sidste år, så er det forsat meget vigtigt for den siddende bestyrelse, at 
ændre markant på opfattelsen af at komme til stævne i firmabordtennis. Udover at det sportslige skal være 
tilstede, så er det meget vigtigt at vores klubmedlemmer har lyst til at deltage. Det skal være Danmarks 
hyggeligste firmabordtennisarrangementer med fælles morgenmad og frokost, hvorfor det har været 
dejligt at se, at vi igen i år havde endnu flere spillere som deltog. Og igen har vi fået stor hjælp fra Svend, 
som er formand i Taastrup Bordtennis og Freddy som er formand i SAS Bordtennis til at hjælpe os med 
lokaler og selve arrangementerne. Uden dem, så havde vi ikke haft nogle stævner af ordentlig kvalitet. Så vi 
kan faktisk ikke takke dem nok. Så lige her og nu skal igen lyde en Kæmpe Tak til jer drenge, det sætter vi 
rigtig stor pris på. 
Derudover fik rigtig mange en masse vin med hjem og ikke mindst i Amagerhallen, fik alle en nytårsgave i 
form af en flaske vin. Det håber vi at i har været glade for igen i år, ellers må i sige til..   
Både Freddy og Svend har igen tilkendegivet, at de meget gerne vil hjælpe med lokaler til den kommende 
sæson. Det er vi rigtig glade for Tak drenge. 
 
Præmier. 
Når i nu har fået alt det vin til stævnerne, så har vi fastholdt, at der trods alt skal gives pokaler til 1 og 2 
pladsen i alle rækkerne i holdturneringen. Der må også godt være lidt historie. Og som noget nyt, har vi 
indført at der også er præmier til nr. 1 på toplisterne – ikke en prangende pokal, men alligevel en lille 
erkendelighed til kaminhylden eller lidt pral på arbejdspladsen.  

 
 
Medlemmer/Fremtid. 
Et af de helt overordnet store spørgsmål i firmaidræt Storkøbenhavn er hvordan man fastholder og 
tiltrækker medlemmer. Hvordan man får arbejdspladserne til at deltage.  Det som er fakta er, at langsomt 
men sikkert går det den forkerte vej i Hovedstaden. Måske er vi alle sammen ikke er gode nok til at tilbyde 
de nye medarbejdere på vores egne arbejdspladser, at blive en del af vores sportslige fællesskaber. I 
bordtennis havde vi sidste år 22 klubber og 36 hold tilmeldt. I år har vi haft 19 klubber og 34 hold tilmeldt 
turneringen. Og vi ved at vi frem mod næste sæson, skal sige farvel til Sukkerdrengene, Attack og HB Bus. 
Så selvom vores stævner kører godt, så går det den forkerte vej med holdturneringen og det er os som 
sidder her i dette lokales ansvar at gøre noget ved det. Mit forslag er at vi tager en lørdag ud af kalenderen, 
søger Firmaidræt om midler til lokaler, forplejning og underviser, som kan hjælpe os med til at få 



udarbejdet et fælles idekatalog/målsætning på hvad vi i fællesskab kan gøre og hjælpe hinanden med, så vi 
kan sikre at firmabordtennis kan være stærkt om 10 år.     
Hvad siger i – er i med. Håber at høre jeres mening eller andre forslag senere. 

 
 

Stævneplanner og Topliste 
Igen i år en stor tak til Mats for at bestyre Stævneplanner. Det er ikke nogen nem opgave.  Mats har nu fået 
endnu bedre fat på mulighederne og ikke mindst begrænsningerne i systemet.  Vi håber også at i har følt at 
der styr på det. 
Stor tak til Johnny for at køre vores manuelle topliste, føre kontrol med holdskemaerne og ca. 1. gang i 
kvartalet udsende en topliste. Jeg er sikker på at alle der indtaster, har haft kontakt med Johnny. 
Måske det nu er fortid, det håber vi positivt. Firmaidræt har givet os 50.000 kr. til udvikling af elektronisk 
topliste. Den er forhåbentlig ved at være plads og skulle gerne være helt klar til sæsonstart. Planen er at i 
ligesom i dag, selv indtaster resultaterne i et elektronisk holdskema, nu skal i blot sætte navne ind og når 
resultatet er indtastet, så overføres de individuelle resultater til en topliste, så man udover at konkurrere 
for sit hold i turneringen, nu også løbende kan konkurrere individuelt i turneringen og følge med dag for 
dag. 
 
Kære Venner, tak for vores nu 2 år sammen og med disse ord, bringer jeg udvalgets beretning til debat og 
afstemning – Tak     
 
 
PBV 
Peter 


