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Træning 

Ungdom 

Træning startede officielt 15. august. 

Der har dog været åben træning i sommerferien samt en træningslejr i Brøndby og 

på Amager. Det har lønnet sig. Der var gode resultater til weekendens stævne og 

spillerne har udviklet sig. 

Enkelte spillere er stoppet efter sommerferien. 

 

Trænerne Victor, Emilie og Noah har fået mere ansvar. 

Zune og Freja er blevet hjælpetrænere. 

 

 

Senior 

Morten Lærkedal er blevet seniortræner. Der er træning ca. hver anden mandag. 

Træningen startede mandag 22. august med 10 deltagere. Der er stor ros fra spil-

lernes side. 

 

Ud over seniortræning er Morten også ansvarlig for en ranglisteturnering, som af-

vikles én gang om måneden. 

Klubben har lavet en kalender over datoer med træning og ranglisteturnering: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZuYAxHZNqgU_pO6cw_kiw-

UMxdTJhWZ956Ke0__L4c/edit#gid=0 

 

 

Elite – Vestegnen 

Der er blevet skiftet rundt på trænerne, så Allan Hansen har overtaget træningen 

tirsdag og torsdag i Brøndby. 

Der har været god respons fra spillerne. 

 

 

Vi skal have lavet en trænerkalender, som indeholder en oversigt over de aktivite-

ter, som trænerne skal deltage i. Så kan vi nemme planlægge vores ressourcer. 

 

Michael laver en version af stævnekalenderen, som tilpasses, så trænerne kan 

melde tilbage, hvilke aktiviteter de kan / ønsker at deltage i. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZuYAxHZNqgU_pO6cw_kiw-UMxdTJhWZ956Ke0__L4c/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nZuYAxHZNqgU_pO6cw_kiw-UMxdTJhWZ956Ke0__L4c/edit#gid=0
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Stævner 

Stævnekalender 

Klubben har lavet en stævnekalender over alle stævner, holdkampe og trænings-

lejre, der findes. Kalenderen opdateres løbende. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0EYl5Bgm0SnMeFXgKDrYmlU0SGC

bK6aFZonKVgJBbs/edit#gid=0 

 

Egne stævner 

Vi har fået Brøndby Hallen til Brøndby Stævnet den 18. og 19. marts 2023. 

Michael undersøger med Henrik Dornfeldt ift. muligheden for at stille en bod op. 

 

Vi mangler svar fra Brøndby Kommune angående Julestævnet 2022 og Sommer-

stævnet 2023. 

 

Pointstævner 

Vi har aftalt 8 datoer med Greve, AIF og B 77. 

Første stævne er søndag 11. september i Brøndby. 

Vi skal have fundet nogle ansvarlige fra hver klub, så det ikke er Brøndby, der 

skal stå for alle stævnerne. 

Michael skriver til klublederne. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0EYl5Bgm0SnMeFXgKDrYmlU0SGCbK6aFZonKVgJBbs/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0EYl5Bgm0SnMeFXgKDrYmlU0SGCbK6aFZonKVgJBbs/edit#gid=0
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Brøndby Kommune 

Morgentræning i klublokalet 

Eleverne på Brøndbyvester Skole har haft morgentræning i klublokalet de dage, 

hvor deres normale morgentræning var aflyst. 

Indtil der er lavet en klar aftale med Brøndby Kommune og Brøndby Hallen, su-

spenderes morgentræning i klublokalet. 

 

Morten undersøger med BTDK om det er muligt at bruge Idrættens Hus (hvor 

drengene normalt træner). 

 

 

Netværksaften og Frivillig fredag 

Brøndby Kommune inviterer til to arrangementer. 

Michael deltager i Netværksaften, men ikke Frivillig fredag. 

 

 

Brøndby i Bevægelse Uge 38 og 39 

Kl. 12-15 om onsdagen i begge uger inviterer vi skoleklasser indenfor. 

Marcus står for aktiviteterne. Morten Møller kan evt. deltage fra kl. 14. 

 

 

Møde med Idræts- og Fritidsudvalg 

Vi har på et møde med Idræts- og Fritidsudvalget samt ved dialog med Brøndby 

Kommunes foreningskonsulent givet udtryk for nogle udfordringer og ønsker, 

som Brøndby Bordtennis Club står med. 

Foreningskonsulenten foreslår, at BBC mødes med fagchefen ang. udfordringer i 

løbet af efteråret. 
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BTDK 

Der er møde i Væktstteamet den 5. september. Kim og Michael deltager. 

 

 

Holdturnering 

Der er mere eller mindre styr på spillere til regionale ungdomshold samt regionale 

seniorhold i Serie 1 og Serie 2. 

Seniorspillerne melder tilbage om de vil spille på seniorhold. 

Vi får evt. et hold i Veteranrækkerne også. 

 

Ny indbydelse til Pigeliga er på vej med forventet tilmeldingsfrist i starten af ok-

tober. 

 

 

DGI 

Vi er blevet medlem af DGI. Medlemskabet er gratis til og med 2023. 

DGI har i forbindelse med ansøgningen sendt os nogle forslag til ændringer og til-

føjelser af klubbens vedtægter. 

Vi tager stilling til forslagene, når vi er tættere på generalforsamlingen. 

 

I samarbejde med DGI og Brøndby Kommune er vi ved at undersøge muligheden 

for et kursus i sociale medier. 

Vi har et par potentielle kandidater, som vi vil spørge, om de er interesserede i at 

deltage. 
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Bestyrelse 

Vi skal have lavet et årshjul og bestyrelsens forretningsorden skal fastlægges. 

Det tager vi på et separat møde. 

 

Klubben har 45-årsjubilæum til januar. Vi tænker at lave et lille arrangement for 

klubbens medlemmer med lidt at drikke og spise. 

 

Opstartsmøde 

Vi skal have et opstartsmøde for hvert træningshold. Det bliver i slutningen af 

september. 

Marcus laver et oplæg. 

 

 

Økonomi 

Trænersatserne for den kommende sæson blev besluttet. 

 

Der bliver snart sendt kontingentopkrævning ud. 

 

Vi snakkede om tilskud til elitespillere, når de skal på udlandsture, til DM, Top 12 

og træningslejre. 

Morten laver et oplæg, som også diskuteres med Vestegnen. 

 

 

Sponsorer 

Allan Hansen har lavet et oplæg til sponsorer. 

 

Kristina Wirk vil gerne hjælpe med henvendelser til virksomheder 

Sponsormateriale skal indeholde pakker til Vestegnen / Brøndby. 

 

Michael sender noget materiale til Kristina. 
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Eventuelt 

Marcus havde en ønskeliste til materialer, der skal købes ind til klubben. 

Vi kigger på hvad, der kan lade sig gøre. 

 

Morten køber en printer og en bærbar computer, så vi kan printe i klubben. 

 

Marcus laver en præsentation af ”månedens profil”. 

Derudover laver han også en præsentation af alle klubbens holdkamphold. 

 

 


