
Med BAT - en målrettet træningspolitik

Slå et slag
for fremtidens
talenter

BAT er en bog om talentudvikling inden for dansk bordtennis. Et fantastisk nyt 
værktøj for klubber, trænere og spillere der vil fremme og forbedre sporten.
BAT er et træningssystem, der ikke bare giver spillerne optimale tekniske, 
taktiske, mentale og fysiske muligheder for at blive de bedste, men også 
tager hensyn til deres udvikling på forskellige alderstrin. Indholdet er bygget 
på solid viden og mange års erfaring med bordtennis, træning og pædagogik 
formidlet af folk, der selv har stået med bat og bold.

 
Køb bogen og vær med til at etablere et nyt landsdækkende træningssystem, 
der holder hele vejen fra barn til ungdomsspiller og hjælper med at fastholde 
vores høje internationale niveau på sigt. BAT er et godt værktøj og en vigtig 
del af en bevidst og ansvarlig indsats for, at alle børn og unge, der stifter 
bekendtskab med dansk bordtennis, får gode oplevelser med sporten, lyst til 
træningen og glæde ved at udvikle sig.
.

Pris kun kr. 225

nyt træningsværktøj giver spillerum for udvikling

Bogen kan købes
i DBtUShoppen på www.BordtennisPortalen.dk

InvItatIon
Kom godt i gang med Bat 
Åben BAT er et nyt kursustilbud i DBTUs træneruddan-
nelse henvendt til alle, der gerne vil udvikle træner-
gerningen og følge de nye principper, der er baseret 
på BAT. Kurset ruster deltagerne til at gennemføre den 
målrettede aldersrelaterede klubtræning, der er vores 
fremadrettede grundlag.
Kurset varer 12 timer fordelt over to dage og handler 
om, hvordan indlæring bedst fungerer for børn i præpu-
bertet, pubertet og postpubertet set i relation til deres 
øvrige hverdag. Kurset indeholder desuden en lektion i 
kinatræning i et aldersrelateret perspektiv.

Slå til nu!
Uanset om I allerede har bogen ”BAT” i klubben, eller 
aldersrelateret træning er noget helt nyt, så er det nu, 
der skal fart i forandringerne. Der er behov for en udvik-
ling af dansk bordtennis for både at fastholde bredden 
og støtte de særlige talenter i vores klubber. Vi satser 
på, at du vil være med.

Kursus for alle
Kurset afholdes flere steder i landet. tilmelding sker 
via BordtennisPortalen, hvor du også kan læse mere. 
Prisen er 950 kr. inklusive materialer, bl.a. Bat-bogen, 
men eksklusive overnatning. Husk at søge kommu-
nen om tilskud. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
DBtUs udviklingskonsulenter på tlf. 4326 2117 
eller mail dbtu@dbtu.dk 

tilmelding på 
www.BordtennisPortalen.dk

Kursus inkl. 
BAT-bog 
kr. 950

tag ansvar for fremtiden i dansk bordtennis

Forløbet, fra første bold 
bliver givet op, til klubben er 
i mål med Bat-projektet, får 
opbakning fra DBtU i form af 
konsulentbesøg undervejs. 
en Bat-konsulent møder 
jer i klubben og stiller op til 
spørgsmål, diskussioner, 
afklaring og alt, hvad I ellers 
har behov for at tage op.

Pingpong 
med folk fra DBtU

Arbejdet med BAT kan blive et udviklingsforløb 
for hver enkelt klub. I kommer til at tage jeres 
eksisterende træningskultur op til vurdering og
se på jeres trænere og de udviklingsmuligheder, 
I giver dem. Med BAT som fundament formulerer 
I ny træningspolitik og ny trænerpolitik, som sæt-
ter system i det daglige arbejde med talenter og 
spillere i alle aldre og ruster klubben til frem- 
tidens krav.

Klubberne 
skaber 
spillereglerne



“Jeg tror på en større 
fremtid for dansk 
bordtennis, når de nye 
træningsprincipper slår 
igennem i klubberne”

”Jeg er sikker på, at den alderstilpassede træ-
ning vil løfte det samlede niveau hos både bred-
den og eliten i Danmark”, siger Peter Sartz, der 
helt fra starten har talt varmt for indførelse af 
BAT i dansk bordtennis. 
”Det handler om at få det optimale ud af hver 
eneste spiller og stimulere lysten, talentet og 
ambitionerne hos alle. Naturligvis drejer det sig 
også om at skabe glæde ved sporten. Ingen kan 
præstere uden begejstringens ild og et hundrede 
procents engagement. Det skal klubberne og 
deres medlemmer skabe i fællesskab. 
Fundamentet for en større succes i fremtiden 
er teamwork på alle planer. Vi må i samlet flok 
investere i udviklingen af klubberne og af sporten 
med BAT. Så kommer de fremragende resultater 
både inden for bredden og den absolutte elite af 
dansk bordtennis.”

tag Fat I FremtIDen
For DanSK 
BorDtennIS meD
 

og SKaB UDvIKlIng
meD en ny PolItIK
For KlUBBenS 
trænIngSmIlJø 
og trænere

Bordtennis 
aldersrelateret 
træning 

 

Et fælles projekt 
Det nye træningssystem er beskrevet i bogen ”BAT” fra DBTU og Team 
Danmark. Nu handler det om at få de gode tanker og træningsprincip-
per omsat til praksis i klubberne. Det er helt og holdent klubbernes egen 
beslutning, om I vil være med, men forventningen er bred opbakning.

Det store perspektiv
BAT handler om, at bordtennis-
sporten tager vare på sine talenter 
og samtidig holder fast i dem, 
der bare vil nyde sporten og den 
sociale sammenhæng. Det gør vi 
bedst ved at uddanne alle trænere 
i BAT, som er bygget på forskning, 
viden og erfaring omkring børn og 
unges fysiske og mentale udvikling 
i præpubertet, pubertet og post-
pubertet. DBTU håber, bordten-
nisklubber over hele landet vil gå 
aktivt ind i arbejdet med at få indført 
tankegangen og de konkrete tiltag, 
der etablerer BAT som den røde 
tråd gennem træningen i dansk 
bordtennis.

Sparring undervejs
For at gøre indførelsen af BAT over-
skuelig stiller DBTU sig til rådighed 
fra start til mål som sparringspart-
ner og rådgiver for klubbens ledelse 
og trænere. Møder undervejs mel-
lem klubben og repræsentanter fra 
DBTU støtter støtter processen i 
klubben. 

I forlængelse af træningspolitikken lægges en politik for 
trænernes arbejde i klubben. Ansættelsesforholdene 
afklares, og der vedtages en udviklingsplan for samtlige 
trænere tilknyttet klubben. Trænerpolitikken omhandler 
alle de opgaver, træneren står med, når den nye træ-
ningspolitik er en realitet, så den er meget vigtig.

Ny bæredygtig trænerpolitik

Når BAT er en realitet, får klubben en certificering. 
Den bekræfter, at klubben har en politik for både træ-
nere og træning baseret på BAT. Og at principperne er 
indarbejdet i den daglige træning. Certificeringen er 
således en klar blåstempling af klubbens trænings-
miljø, hvilket kan bruges positivt f.eks. i samarbejdet 
med kommunerne og give klubben et generelt løft.

Certificering sikrer anerkendelse Indførelsen af BAT foregår i et samspil mellem 
klubben og DBTU, hvor begge parter skal til bordet. 
Under forløbet har klubben mindst tre møder med 
folk fra DBTU. Møderne skal effektivisere arbejdet og 
sikre, det styrer i den rigtige retning. Desuden delta-
ger klubbens trænere i seminarer med landsholds-
teamet for at blive rustet til opgaven. Når processen 
er afsluttet, anerkendes klubbens indsats med en 
såkaldt certificering.

Der skal to spillere til et godt resultat

Første skridt mod de nye mål er, at klub-
ben formulerer en træningspolitik med 
BAT som fundament. Det sker på bag-
grund af en realistisk vurdering af klub-
bens nuværende situation, muligheder, 
ressourcer og ambitioner. 
Det handler ikke om smarte formulerin-
ger og store armbevægelser, men om 
virkeligheden, som den ser ud i klubben: 
Hvordan er jeres nuværende trænings-
miljø, og hvordan kan det udvikles efter 
BAT-principper, så der går en rød tråd 
gennem klubbens træning på alle ni-
veauer?

Første udspil

BAT betyder – ud over Bordtennis 
Aldersrelateret Træning – at alle inden 
for dansk bordtennis skal til at tænke, 
træne og planlægge anderledes, hvis 
vi fremover både vil udvikle talenter og 
sikre bredden i klubberne. Målet er at 
skabe et fælles træningssystem, som 
giver spillerne optimale muligheder 
for at blive de bedste, samtidig med at 
vi tager hensyn til den enkelte spil-
lers alder og potentiale. BAT er vores 
værktøj til både at fastholde de unge 
medlemmer i klubberne og desuden 
udvikle dem, der har et særligt talent 
og ambitioner om at afprøve det.
 

 

Succesen med BAT afhænger af, at hver 
enkelt klub går hundrede procent ind i 
omstillingen. Det betyder blandt andet, 
at klubben udpeger en BAT-ansvarlig, 
som styrer processen i klubben og sam- 
tidig er kontaktperson til DBTU. Og at 
klubben tager det nye værktøj ”BAT” til 
sig i den daglige træning.

En slagkraftig plan

Når der er sat ord på klubbens nye 
BAT træningspolitik, nedfældes 
forløbet i en drejebog. Så kan I styre 
og følge udviklingen trin for trin og 
krydse af, hver gang klubben har nået 
et nyt mål.

Delmål og drejebog

Bak op om BAT

BAT

Peter Sartz, Sportschef DBtU


