
SPIL MED

PÅ BANENForældre er velkomne

SÅDAN hæNgEr 
DEN DANSkE 
BorDtENNISvErDEN 
SAMMEN
Fordelingen af opgaver og ressourcer mellem de forskel-
lige forbund og instanser skal sikre, at der både sports-
ligt og organisatorisk bliver taget hånd om såvel bredden 
som eliten.
 

(Danmarks IdrætsForbund) er en paraplyorganisa-
tion, der varetager idrættens interesser politisk og prak-
tisk ved at stille ekspertise, netværk og inspiration til 
rådighed for medlemsforbundene. DIF modtager Tips- 
og lottomidler, som fordeles til forbundene primært i 
forhold til deres aktiviteter for bredden samt kurser og 
konkurrencer.

 står for den overordnede planlægning 
af eliteidrætten i Danmark. Team Danmarks ekspertise og 
ressourcer kommer bordtennisklubber, spillere og foræl-
dre til gavn via samarbejdet med DBTU.
 

har klubberne fra de fire lokalunioner for hen-
holdsvis Jylland, Fyn, Østdanmark og Bornholm som 
medlemmer. DBTU’s formål er at fremme og synliggøre 
bordtennissporten. Unionen har ansvar for træner- og le-
deruddannelse, landskampe, mesterskaber m.m. DBTU 
samarbejder med DIF og Team Danmark om 
projekter, der skal udvikle bordtennissporten for bredden 
og eliten. Læs mere på dbtu.dk
 

Vigtig viden til glæde for alle

DBtU’s udviklingsteam sam-
arbejder med DIF og de øvrige 
specialforbund om at sikre gode 
træningsmiljøer for alle. 
vi udveksler ideer på tværs af 
forbundene og har fordel af 
hinandens viden og erfaringer. 
Det fremmer udviklingsarbejdet 
og kommer klubber, trænere, 
udøvere, forældre og de mange 
andre frivillige til gode.

Spørg løs i klubben eller læs mere på dbtu.dk

BAt – Et UDvIkLINgSProjEkt

Bordtennis Aldersrelateret Træning (BAT) er et udviklings-
projekt, som DBTU er tovholder for. Det er et trænings-
system, der er nøje tilpasset det enkelte barns fysiske og 
psykiske alder, og flere klubber er allerede i gang med at 
uddanne deres trænere. Læs mere på dbtu.dk
 
Spørg i din klub, hvor langt den er i forhold til BAt. 

Bogen kan købes
i DBTU Shoppen
på www.BordtennisPortalen.dk

DEr SLÅr hUL tIL FrEMtIDEN

DBTU arrangerer stævner og turneringer og står for BordtennisPortalen, hvor man 
tilmelder sig. BordtennisPortalen rummer desuden oplysninger om ratings, holds-
kemaer m.m. Portalens klubmodul kan bruges til at samle medlemsinformationer 
og dele nyt og nyttigt via den fælles kalender og den virtuelle opslagstavle. Læs 
mere på dbtu.dk
 Spørg i klubben, om BordtennisPortalen bliver benyttet.

tIL StævNE vIA BorDtENNISPortALEN

BORDTENNIS
P O R T A L E N

DBTU shoppen  I  Klubber
Sæsonplan  I  Stævneresultater
Holdturnering  I  Ratinglister

Søg personer og klubber «



Vil du være med?

vI vIL gErNE hAvE DIg MED PÅ SIDELINjEN
Som forælder til et bordtennisbarn tilbringer du sandsynligvis mange weekender med stæv-
ner og bruger masser af ressourcer og tid på at hente og bringe, støtte og formane, glædes 
over sejre og bygge op efter nederlag. Alle ønsker deres børn det godt, men hvordan bakker 
man bedst op om et barn eller en ung, der er bidt af bordtennis?
Det ved vi noget om i Dansk BordTennis Union (DBTU). Vi vil gerne invitere dig og andre 
forældre med i en fælles indsats for at sikre de gode træningsmiljøer for børn og unge, der 
dyrker bordtennis. Udviklingen skal komme alle til gode og fremme glæden 
ved sporten – uanset om man er udøvende eller står på sidelinjen
og bakker sit barn op.

Hilsen Dansk BordTennis Union

Dansk Bordtennis Union

Dansk BordTennis Union (DBTU) er 
paraplyorganisation for landets bord-
tennisklubber. Vi er sat i verden for 
at styrke bordtennissporten og gør, 
hvad vi kan, for at servicere og støtte 
frivillige og aktive inden for sporten. 
DBTU har viden, erfaring, netværk og 
en organisation, der står til rådighed 
for folk med et hjerte, der banker for 
bordtennis. 

Uddannelse og udvikling, ja tak!

ALLE hAr BrUg For 
INSPIrAtIoN og 
UDDANNELSE For At 
UDvIkLE SIg. DBtU 
ForMIDLEr kUrSEr
tIL BEStyrELSEr, 
træNErE, ForæLDrE, 
FrIvILLIgE og SPILLErE 
PÅ ALLE NIvEAUEr.

vI SPILLEr 
gErNE IND 
MED IDEEr
DBTU stiller gratis konsulenter til rådighed for alle med 
interesse for sporten. Konsulenterne har en bred vifte af 
kompetencer og kan f.eks. rådgive om, hvordan I får ny in-
spiration til træning og trænere, hvordan I rekrutterer flere 
frivillige, får flere medlemmer og fordeler arbejdsopga-
verne, så de er overskuelige.

Spørg endelig løs – 
dialogen udvikler begge veje

Et LILLE tryk, 
og vI Er LIgE 
vED hÅNDEN
DBTU står til rådighed for hele bordten-
nissporten. Det vil sige fra nybegynderne 
til  eliten og de mange frivillige, der lægger 
energi i alt fra bestyrelsesarbejde til sociale 
arrangementer i klubben. 
Brug vores viden, netværk og rådgivning. 
Vi er her for at hjælpe.

Det er nemt at bede om hjælp

DBTU’s konsulenter kan kontaktes via mail 
og telefon eller bookes til møder og kurser 
i jeres lokale bordtennisklub. Det er en del 
af vores arbejde og service over for landets 
bordtennisklubber uanset størrelse, niveau 
og ambitioner.

Er ogSÅ tIL For DIg 
og DIt BArN

Tryk og kom på banen

43262117
eller på: udvikling@dbtu.dk

DBTU’s konsulenter kan kontaktes, 
og bookes til møder og kurser i 
jeres lokale bordtennisklub på:


