
 

Formandens beretning 

En stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, Majbritt Thomasen, Lasse Haahr Petersen, Michael Ryding og  

Henrik Møller Hansen for jeres indsats i løbet af sæsonen. 

Desuden stor tak for jeres indsats til Kim Holm Petersen, Anders Ravn og Marcus Gøgsig, som også har 

deltaget på bestyrelsesmøderne.      

 

Også en stor tak til klubbens ungdomstrænere, Lasse Haahr Petersen, Marcus Gøgsig, Emil Behrndtz, Mikkel 

Klint Stuhr og Mike Carlsen for et stort, godt og meget engageret arbejde med vores ungdomsspillere. 

 

Sæsonen 2016/17 har endnu engang været præget af et meget stort og bredt aktivitetsniveau: 

Ud over holdturneringen for såvel senior- som ungdomshold i Brøndby- eller Vestegnen-regi har vi haft 

spillere med til mange af sæsonens åbne stævner, kval til ungdoms Top 12 og ungdoms Top 12,  

ØM-mesterskaber og DM for senior og har spillere med til det kommende DM for ungdom. 

Klubbens nyeste ungdomsspillere har deltaget i Pointstævner. 

Der har været julearrangement for alle klubbens medlemmer, forældre søskende m.fl. og d. 27. maj er der 

klubmesterskab for ungdomsspillerne. 

Klubmesterskab for klubbens seniorspillere er lige blevet afholdt, desværre kun med 6 deltagere til et ellers 

super godt arrangement, stor tak til Anders Ravn.     

Der har igen i denne sæson været en klubtur til Faaborg-stævnet for ungdomsspillere, forældre og trænere.   

I sommerferien og juleferien arrangerede vores ungdomstrænere lejre med overnatning. 

Derudover har vi afholdt vores store årlige stævne i Brøndbyhallen. 

I år havde vi også Stadionhallen med, så vi kom op på at spille på i alt 48 borde. 

Derudover har vi i løbet af sæsonen været med til at afvikle to Breddestævner og slutter sæsonen af med 

endnu et Breddestævne i juni-måned.  

Vi har også været medarrangør af en EM-kvalifikations turnering for damer i Idrættens Hus. 

 

En meget stor tak til alle som i løbet af sæsonen har påtaget sig at være med til at løfte alle disse opgaver. 

    

Klubbens spillere har som skrevet deltaget i en masse stævner i løbet af sæsonen, lige fra Pointstævner for 

klubbens nyeste spillere til åbne stævner, Top 12 og DM for ungdom og senior. 

Det er blevet til en masse mesterskaber, medaljer og flotte placeringer. 

 

Holdturneringen, ØBTU 

 

1. holdet i serie 1 blev nr. 2 i deres række. 
Peter Sterner, Henrik Sterner, Bøje Madsen og Allan Wraa var de faste spillere på holdet. 
Peter med 41 sejre i 45 kampe og Henrik, ubesejret i 33 kampe, var de mest vindende spillere. 
Holdet spillede sig i kredskampene helt frem til finalen, hvor de blev besejret af Hillerød, efter en kamp der 

endte 7-7, og på sætscoren var Hillerød 2 sæt bedre.   

 

2. holdet, som spillede i serie 2, bestod af Karoline Petersen, Aline van Bedaf, Albert Abramczuk,   

Lars Tvermose og Mike Carlsen.  

Holdet blev nr. 2 i rækken. 

 

 



 

Lars, med 41 sejre i 45 kampe, Albert med 40 sejre i 51 kampe og Karoline med 29 sejre i 48 kampe var de 

mest vindende spillere, men også stor betydning for holdet at de øvrige spillere, Mike og Aline vandt 

henholdsvis 15 og 10 kampe. 

I kredskampene tabte holdet i kvartfinalen til Herlev. 

 

3. holdet med Patrick S. Pedersen, Marcin Duminski, Xuesong Liang, Qi Shi Yao og Per Madsen havde som 

oprykkere det meget svært i serie 2. 

Holdet sluttede sidst i rækken, Patrick var den mest vindende spiller, med 16 sejre.  

 

Vi havde meget glædeligt 2 ungdomshold med i ØBTU-regi. 

Ungdom over 12 år, med Noah Daod Spuur Mortensen, Lucas Dahl Nielsen, Jonas Petersen, Cem Eker og 

Adem Kerim Kose blev nr. 5 i deres række. 

Ungdom under 12 år, med Simon G.I Soylu, Marcus Baumann, Rasmus Christiansen og Freja Nielsen var 

kommet i en meget svær række, og sluttede sidst.  

 

Holdturnering, Vestegnen 

 

Vestegnens hold i Dame Elite Divisionen blev nr. 5 i rækken – Karoline Petersen spillede fast på holdet og 

Aline van Bedaf var med i en af holdets kampe.   

 

Igen i år blev der meget glædeligt gennemført en Pigedivision, vores hold med Kamilla S. Petersen vandt  

øst kredsen, vandt i semifinalen i slutspillet over Sjørring, hvorefter holdet i finalen tabte til et meget stærkt 

hold fra Hvidovre – en flot sølvmedalje – og et stort tillykke til pigerne. 

 

Vestegnens bedste herre-senior hold spillede i 1. division, holdet sluttede sidst i rækken. 

Mikkel Klint Stuhr spillede fast på holdet og vandt 13 ud af sine 26 kampe, Christian Brusch var også fast på 

holdet, Emil Friis Hansen var med i en del kampe og Marcus Gøgsig spillede med i enkelte kampe.   

  

Vestegnens 2. hold som spillede i 2. division sluttede også sidst i rækken. 

Søren R. Kristensen var med i de fleste af holdets kampe, de øvrige spillere var Michael Ryding, Christian 

Ryding, Emil Friis Hansen, Peter Jensen, Marcus Gøgsig og Emil Behrndtz.  

 

Vestegnens 3. hold spillede i 3. division og sluttede som nr. 3 i rækken. 

Holdet rykker alligevel ned, da 2 holdet rykker ned og Vestegnen kun kan have et hold i 3. division i den 

kommende sæson. 

Emil Behrndtz og Marcus Gøgsig var de mest vindende spillere på holdet med hver 18 sejre i henholdsvis 22 

og 26 kampe, derudover spillede Mads Lund Petersen, som vandt 14 af sine 26 kampe    

 

En sæson for de 3 seniorhold i DT som blev præget af mange sportslige udfordringer i forhold til skader, 

afbud til kampene, mange reserver og mange udskiftninger på holdene. 

 

Emil Friis Hansen spillede med B-licens på Amager’s Juniordivisions-hold, Emil vandt 16 af sine 19 kampe i 

øst kredsen, holdet kvalificerede sig til slutspillet og med sejre over Silkeborg og Vejle/Brønderslev blev 

holdet Danmarksmestre – et stort tillykke til Emil og resten af holdet.    

 

Mikkel Weinkouff spillede med på Vestegnen’s hold, som sluttede som nr. 4 i Drengedivisionens øst kreds.  



 

 

Nogle af de udfordringer, der ligger foran os, er fortsat, at styrke klubbens organisation, få flere til at påtage 

sig klubopgaver, at sikre endnu bedre information til klubbens medlemmer, mere dialog med ungdoms-

spillernes forældre, fastholde ungdomsspillerne, have mere gang i vores seniorafdeling, flere sociale 

aktiviteter og forbedringer af vores nuværende lokaler.  

Vi skal fortsætte den igangsatte dialog med Idræts- og Fritidsudvalget og følge op på det fremragende 

oplæg som Michael Ryding har lavet i forhold til vores ønsker i forhold til nye lokaler i den nye hal, som vi 

håber, bliver en realitet i løbet af de næste par år.   

En meget vigtig opgave er også at åbne klubben mere op, at profilere vores klub, også set i forhold til 

ovennævnte store ønske om at et nyt spillested – måske skal vi have en ældreafdeling, vi skal have mere 

fokus på nye målgrupper som medlemmer, samarbejde med Brøndby Idrætsefterskole og  

Brøndby Gymnasium og støtte op om og deltage i de forskellige initiativer og aktiviteter som  

Brøndby Kommune tilbyder. 

Top 12 for ungdom i januar 2018 som vi er medarrangør af, bliver en rigtig god mulighed for at profilere 

klubben samt at præsentere de bedste ungdomsspillere i Danmark og giver vores egne deltagere en 

mulighed, for at være på hjemmebane i Brøndby, til et af de helt store arrangementer.  

 

Denne beretning er min sidste som formand for klubben. 

Jeg håber at alle vil bakke op om samt støtte den nye formand og den øvrige bestyrelse samt at endnu flere 

medlemmer og forældre vil give en hånd med i at styrke og udvikle vores klub. 

Vi har alle muligheder for, sammen, såvel på kort som på langt sigt, at få en fantastisk klub for alle. 

En klub med trivsel og personlig og sportslig udvikling som nogle vigtige nøgleord.     


