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Vejledning 
Beskrivelsen af konkurrencekoncept har til formål at vejlede brugere af konceptet Skole OL -

bordtennis.  

Indledningsvis beskrives kort det generelle Skole OL-koncept, som alle idrætter, der er med i, 

er underlagt.  

Dansk BordtennisUnion (DBTU) har skræddersyet et koncept: Skole OL - bordtennis, hvor alle 

aktøropgaver, informationer, regler, tidsoversigter, opgavebeskrivelser, point, resultatlister 

etc. er samlet i en booklet. Her kan de forskellige aktører kan finde information for planlægning 

og afvikling. Der er også udarbejdet specifikke skole-pitchs, klub-pitch, uddannelsesmateriale, 

lærevejledninger, aftalekontrakter etc., som eksisterer ved siden af. Se www.DBTU.dk 

Konkurrencekonceptet henvender sig primært til aktører: 

• Bordtennisklubber, der vil være med i Skole OL. 

• Skoler, der ønsker at være med i Skole OL – bordtennis. 

• Idrætslærere og elever. 

• Finaleværtsklubber og stævnedommere. 

• Undervisningsudviklere.  

Formål med Skole OL – bordtennis. 
For DBTU er formålet med Skole OL – bordtennis at: 

• Skabe øget opmærksomhed på bordtennisspillet – som skal tilbage i skoleelevers 

bevidsthed. 

• Give elever en sjov og god oplevelse med bordtennis – bare i skoleregi.  

• Skabe relation og forbedre kontakt mellem bordtennisklub og den åbne skole. 

• Styrke klubbernes mulighed for efterfølgende at rekruttere tweens. 

Baggrund 
Baggrunden for, at DBTU går ind i Skole OL, er at få promoveret bordtennissporten i skolerne, 

på hjemmesider, SoMe etc. Det er et ønske, at Skole OL – bordtennis skal bidrage til, at klubber 

får en bedre kontakt til de omkringliggende skoler og til kommunens relevante forvaltninger, 

medier, som en proces, der kan udvikle og styrke klubbens samarbejde med deres 

hjemhørende kommune for at styrke grundaktiviteten (vedtægternes formål) i klubben.  

En analyse fra 2016 i DBTU angiver, at DBTU er halveret gennem de sidste 25 år, hvorimod alle 

andre idrætter totalt set er gået 30% frem i medlemsantal. Analysen fra DBTU beskriver, at de 

store frafaldsgrupper er blandt tweens (8-12-årige), samt at DBTU’s medlemmer består af 89% 

drenge/mænd og kun 11% piger/kvinder. Dette gør Skole OL til et oplagt indsatsområde.  

  

http://www.dbtu.dk/
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Skole OL – generelt  
Grundlæggende tanker bag Skole OL for alle idrætter: 

• Klassetænkning, hvor hele klassen involveres og samarbejder. 

• Konkurrencen om finalepladser afhænger af, hvilken sportsgren skolen deltager i. Det 

kan foregå via idrætsundervisning på skolen eller via lokale stævner. Se 

www.skoleol.dk  

• Skole OL’s Fairplayløfte er klassens eget løfte, hvor klassen sammen arbejder med at 

udvikle deres eget værdisæt for fairplay, som indsendes til Skole OL-sekretariatet. Et 

udtrukket fairplayløfte udløser en plads for den pågældende klasse til finalestævnet. 

• Værdierne for Skole OL er fællesskab, færdigheder, fairplay.  

• Der dystes generelt på flg. klassetrin 4., 5., 6. og 7. klassetrin, hvor hvert klassetrin har 

sin egen finaledag. De enkelte idrætter (specialforbund) vælger selv, hvilke klassetrin 

de ønsker at invitere i Skole OL-regi. En klasse kan dog kun stille op i én idræt til finalen. 

• Parasport Danmark er med i Skole OL. Det er tanken, at idrætterne skal tilpasse og 

understøtte disciplinerne, så elever med handicap eller andre funktionsnedsættelser 

kan deltage i konkurrencen. 

 

Skole OL - Bordtennis 
Skole OL – bordtennis er et koncept, hvor bordtennisklubber, der er medlem af DBTU, kan indgå 

en aftale med DBTU, som indbefatter, at klubben skal udbyde et eller flere kvalifikations-

stævner, opsøge omkringliggende skoler for dels at få dem til at melde sig til Skole OL – 

bordtennis og dels indgå en skole-klubaftale, hvor flere aktivitetselementer kan indgå. Med de 

omkringliggende skoler menes, at det er hensigtsmæssigt for skole og klub, at der er en kort 

geografisk afstand, så eleverne ikke ser transporten som en forhindring i at deltage i 

fritidslivet på et senere tidspunkt. Det er dog ikke et krav for hverken klub eller skole for at 

tilmelde sig Skole OL – bordtennis. 

Vil en klub være med i Skole OL – bordtennis skal klubben udbyde et kvalifikationsstævne.  

Vil en skole være med i Skole OL, skal den tilmelde sig og sende minimum en klasse til 

kvalifikationsstævnet. 

Skole OL – bordtennis er kun for 4. og 5. klasser for folke-, privat-, fri- og specialskoler med flere 

end 8 elever i klassen. Klasser må ikke blandes med andre klasser. Er der skoler, som har meget 

blandet undervisning med mere ”flydende” klasser, skal der fremlægge en fast elevliste i 

forløbet.  

 

http://www.skoleol.dk/
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Skole OL er mere end et stævne 
Udover kvalifikationsstævnet er der flere tiltag og aktivitetselementer, som kan tilvælges i 

skole-klubaftalen. 

Skoler, der indgår skole-klubaftale kan vælge: 

• Lærere gratis med på ½-dagsuddannelsen (først fra 2019). 

• Mulighed for at afholde besøgsaktiviteter for at leve op til den åbne skole. 

• Invitation til kvalifikationsstævnet og en stor frugt/grøntpakke til hver klasse. 

• Mulighed for at komme til et gigantisk finalestævne i Aarhus. 

Skolen, der ikke ønsker en skole-klubaftale, får: 

• Invitation til kvalifikationsstævnet og en frugt/grøntpakke til hver klasse. 

• Får mulighed for at komme til et gigantisk finalestævne i Aarhus. 

Aktivitetselementer 

Et aktivitetselement er en begivenhed, der specifikt er designet, så det fordrer det overordnet 

mål. Indholdet af aktiviteterne rummer tre afgørende elementer: motoriske færdigheder, 

relationsdannelse og samarbejde, som foregår på flere organisatoriske niveauer. Her tænkes 

på blandt elever, blandt lærere og ledere og på et niveau, hvor forbund, skole, kommune og 

Skole OL samarbejder.  

Eleverne lærer om bordtennis og får færdigheder med bat og bold. Lærerne får indsigt i 

undervisnings didaktiske elementer, fx hvordan får eleverne lært færdigheder på sjov og 

spændende måde. Læreren får egen færdighed, så fx fremvisning af fx en serv sker på en 

måde, så spillet kan sættes i gang. Vedrørende relationsdannelse får eleverne kendskab til de 

andre i klassen, samt at de møder andre klasser og kan spejle sig heri. Relationsdannelsen 

mellem lærere og ledere sker blandt andet på ½-dagsuddannelsen, hvor den er med til at gøre 

lokalstævnet vellykket. Relation mellem klub, skole og kommune gør, at et fremtidigt 

samarbejde lettere, når man kender hinanden. Fx klubben kender, hvem der sidder i 

forvaltningerne vil det være lettere og få vejledning til at søge midler.   

Det er flere forskellige aktivitetselementer og aktører, der indgår i Skole OL - bordtennis. 

Element 
Ledere/  

klub 

Lærere/  

skole 

Elever/ 

klasser 

DBTU/  

Skole OL 
Bemærkninger 

Kvalifikationsstævne √ √ √  Obligatorisk 

½-dagsuddannelse √ √  √  
4-6-ugersforløb  √ √  I idrætstimerne 

Aktivitetsbesøg √ √ √  Åben skole 

Finale √#b √#a √#a √  

#a kun for finaleklasser 

#b kun for finaleværtsklub 
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Gratis ½-dagsuddannelse 

Lærere eller pædagoger, primært idrætslærere fra de tilmeldte skoler, kan fra 2019 deltage i 

en gratis ½-dagsuddannelse, som er et kompetencekursus i bordtennisaktiviteter, læringsmål 

og konkurrencebetingelser. Uddannelsen giver idrætslæreren kompetence til at gennemføre 

et 4-6-ugersforløb i den obligatoriske undervisning, hvor idrætslæreren løfter elevernes 

færdigheder, evne til at samarbejde og viden om bordtennisdisciplinerne, samt udvikling af 

fairplayløftet. Skolen afholder vikardækningen under uddannelsen.  

Uddannelsesindholdet er læringsmål, planer og undervisningsmateriale om bordtennis, som er 

udarbejdet i samarbejde med UC-Syd, Aktiv Året Rundt, Famly Sport og DBTU. 

Uddannelsesindholdet er og indeholder bl.a. læringsmål fra EMU (Undervisningsministeriets 

læringsportal), således, når skole og klub indgår en aftale om denne uddannelse, så kan skole 

og læreren derved overtage læringsmål, som skolen alligevel skal gennemføre. Det kan fx 

være samarbejdsevne, relationsdannelse og motoriske færdigheder. 

I undervisningen indgår der også taktiske overvejelser for lærerne for at få klassen til at 

samarbejde og opstille klasseeleverne hensigtsmæssigt i disciplinerne, så klassen som en 

samlet enhed, indfrier sit potentiale. Det giver en god oplevelse for eleverne.  

Konceptet opfordrer skole og klub til at få nogle elever fra 8. og 9. klasse med på ½-

dagsuddannelse, så de kan indgå som disciplindommere under kvalifikationsstævnet.  

Klubben udpeger en eller to repræsentanter, som også deltager i ½-dagsuddannelsen, dels for 

at skabe relation til skolens lærere og dels fordi klubrepræsentanten efterfølgende agerer 

som stævnedommer under kvalifikationsstævnet. Stævnedommeren skal skabe en neutral og 

fair gennemførelse af kvalifikationsstævnet. Kvalifikationsstævnet kan ikke afvikles af skolen 

selv, men skal være knyttet op på en bordtennisklub under DBTU.  

DBTU afvikler ½-dagsuddannelse med mere end 5 deltagere og maks. 12 deltagere. 

Er der ikke nok deltagere, så flyttes kursister/klubrepræsentant til et andet sted, hvor der 

afvikles en ½-dagsuddannelse. Man afholder selv eventuel transportudgift. 

 

Skolelærere, idrætslærer, pædagoger og klubledere, der én gang har været med på ½-

dagsuddannelse, behøver ikke at gøre det igen. 

4-6-ugersforløb 

I 4-6-ugersforløbet stifter klassens elever for første gang bekendtskab med Skole OL – 

bordtennis. Her undervises eleverne i den obligatoriske undervisning (primært i 

idrætsundervisningen) i bordtennisaktiviteter af idrætslærere eller pædagoger på skolen. 

Forløbet har til formål at udvikle klassesammenhold, samarbejde og den enkeltes elevs 

motoriske færdigheder. Aktiviteterne starter med simple øvelser og sjove lege. Der bliver lagt 

vægt på elevsamarbejde, koncentration, motoriske færdigheder, såsom præcision, hurtighed, 

kraftafvikling. Der indgår også taktiske overvejelser, som lærer og klasse skal indtænke i 
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forberedelsen og træningen til kvalifikationsstævnet, hvor disciplinerne kræver taktik for at 

nå til et finaleniveau.   

Eleverne får et scorekort, som udfyldes i takt med, at de øver sig og bliver dygtigere.  

Aktivitetsbesøg 

Formålet med aktivitetsbesøg er at understøtte og udvikle klassens bordtennisfærdigheder, 

samarbejdsfærdigheder og relationer.  

Skole og klub kan aftale, at klasserne kommer på besøg 4 gange. Enten i klubben eller, at 

klubben stiller med trænere/instruktører på skolen.  

Et aktivitetsbesøg adskiller sig fra ved, at skole og klub selv bestemmer det faglige indhold. 

Der kan være mange årsager til at indgå i et aktivitetsbesøg: 

• Skolen har fx ikke bordtennisborde.  

• Skolen vil specifikt styrke den åbne skole. 

• Klubben kan søge om tabt arbejdsfortjeneste i kommunens åben skole-pulje. 

• Klub og skole ønsker at højne kvaliteten af kompetenceforløbet som et supplement, 

hvor kyndige bordtennistrænere underviser i et aftalt indhold. 

• Klassen har kvalificeret sig til finalen og vil træne målrettet til finalen.  

For at tale om et formelt aktivitetsbesøg, er dette en begivenhed af minimum 45 minutters 

varighed (1 lektion), hvor klub og skole går sammen om at undervise. Der skal foreligge et kort 

skriftligt aktivitetsindhold. Det faglige indholdsinput kan komme fra idrætslærere eller 

klubtræner eller i fællesskab. Skolen skal stille med alle de tilmeldte klasser. Programmet kan 

enten være et serielt program, hvor hver klasse får minimum 45 minutters undervisning solo 

eller flere klasser får undervisning samtidigt.  

Vælger skole og klub at afholde et aktivitetsbesøg, bør dette gælde for alle de Skole OL 

tilmeldte klasser. Dog undtagen, såfremt der er tale om en skole, der har en klasse med i 

finalen. I dette tilfælde kan det udelukkende være finaleklassen. Offentliggørelsen af 

finaleklasserne, sker i maj måned. Herefter kan den sidste tid kan bruges til målrettet træning. 

  

Kvalifikationsstævnet  

Her møder klasserne andre klasser til stævnet, der som udgangspunkt foregår i klubbens 

lokaler. Det er klubben, der er vært og arrangør af kvalifikationsstævnet. Til 

kvalifikationsstævnet dyster klasser mod andre klasser, som også har tilmeldt sig.  

Konceptet anbefaler, at der er maksimalt 6 klasser på en gang. Idet kvalifikationsstævnet varer 

ca. 3 timer, så kan en stor klub afvikle 12 klasser på en hel dag., hvilket er ca. knapt 300 elever 

med lærere. Klasserne kan både komme fra parallelklasser og fra omkringliggende skoler. 
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Disciplinerne er rekonstrueret, således at klassen opnår nogle point uden at være i direkte 

duel med andre klasser, men at klassen samarbejder om at opnå nogle point.  

Det gælder for disciplinerne:  

• Flest over nettet,  

• Klassens Jonglører og  

• Klassens længdeslag.  

Det er disse tre discipliner, der tæller til kvalifikationen til finalen. Til kvalifikationsstævnet er 

der også en klasse-duel i programmet, som hedder Klasse-klassekamp, hvor klasser spiller i 

duel mod de andre klasser. Se disciplinbeskrivelse.   

Disciplinerne i kvalifikationsstævnet er udarbejdet og tilpasset, så alle elever kan være med. 

Resultaterne for de tre første discipliner er kvantificerbare, og onlineregistreres på 

www.skoleol.dk, så de kan sammenlignes med andre stævneresultater landet over og på den 

måde udtages finalisterne. 

 Forventninger fra skole og fra klub imellem 

Lederne forventer Lærerne forventer 

At lærerne kan kalde eleverne sammen og 

holde styr på eleverne under stævnet. 

At der er nok ledere/official til at svare på spørgsmål 

og hjælpe til ved disciplinerne. 

At lærerne kan skabe fokus, når der bliver 

giver instruktion til klassen/erne.  

 

At der bliver givet nogle meget tydelige regler for, 

hvad børnene må og ikke må.  

Fx hvor må de opholde sig? Hvor skal de stå klar til 

instruktion osv. 

At lærerne er behjælpelige med at repetere 

information og instrukser. 

Et tydeligt program med tider/rotationer/ 

holdopdeling/steder. 

At tidsplanen holder, især start og sluttidspunkt. 

At lærerne har øvet sig og klassen på 

øvelserne, så eleverne ved, hvad de skal og 

hvad det går ud på, så de er trygge. 

At der ikke er for mange pauser og ventetid og om 

ikke andet, at der er aktiviteter man kan foretage sig, 

hvis der er ventetid – fx øve/opholdssteder før 

konkurrence. 

At lærerne ikke selv deltager i aktiviteten 

men coacher 

At der er et oversigtskort, så man kan orientere sig. 

 At program og orientering er sendt til lærerne via 

private mails, idet lederne ikke har adgang til intra. 

 At der er kaffe og forplejning til lærerne. 

Fælles og muligheder 

• Skal der være et kort møde for lærere og ledere (officials) under introslangen? Her kunne 

der være en god modtagelse af lærerne, hvor de fik kaffe mm. og hvor man gennemgik 

eventuelle ændringer. Der kan være lærere, der ikke kender stedet/lokalerne. 

• Hvordan bliver klassernes frugtforplejning uddelt og hvornår? 

• Hvordan afvikles klasse-klassekampen – som kan være forskellig fra stævne til stævne. 

• Skal der printes resultater til ophæng og hvor og hvornår bliver de hængt op osv.. 

 

http://www.skoleol.dk/
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Finalen 

De 8 bedste klasser fra hhv. 4. og 5. klassetrin går videre til finalen.  

NB.: Det er IKKE vinderklassen af Klasse-klassekamp, der går videre. 

Når en klasse kvalificerer sig til en finaleplads, så bliver skolen kontaktet for at høre om 

klassen ønsker at stille op i finalen. Er en klasse, der på udsædvanelig dygtig vis har kvalificeret 

i mere end en idræt fx bordtennis, atletik og svømning i Skole OL, skal klassen fravælge 

idrætter, så klassen kun deltager i én idræt til finalen. Når dette er bekræftet offentliggøres 

finaleklasserne på www.skoleol.dk i maj måned. 

Aarhus Kommune, som er en af hovedsponsorerne af Skole OL, har 2 faste pladser i finalen for 

bordtennis for de to bedste klasser i hhv. 4. og 5. klasse.  

I finalen spilles den olympiske disciplin – mixed double.  

Skoler der skal til finalen får refunderet 2/3-dele af rejseomkostningerne efter den billigste 

offentlige transport af skole OL. 

 

Åbenklubfase  

Efter finalen er Skole OL forløbet forbi, men DBTU opfordrer klub og skole til at fortsætte 

samarbejdet og deltage i næste års Skole OL - bordtennisforløb.  

 

Faser, programmer og tidsplaner 
Der er primære 3 faser i Skole OL og hver fase består af flere aktiviteter og opgaver. 

Aftalefasen 

a. Klubber henvender sig til DBTU og indgår en skriftlig aftale.  

b. Klubben finder datoer og udbyder et eller flere kvalifikationsstævner.  

c. Skoler tilmelder til på www.skoleol.dk og kan indgå en skole-klubaftale. 

Kompetencefasen 

d. Lærere og klubrepræsentant kan deltage på ½-dagsuddannelsen (først fra 

2019) og herefter undervise klasserne i et 4-6-ugersforløb. 

e. Hver klasse udarbejder et fairplayløfte i fællesskab. 

f. Skole og klub kan afholde aktivitetsbesøg. 

Konkurrencefasen 

g. Klasserne deltager i kvalifikationsstævnet. 

h. Resultater indberettes til DBTU. Landsresultatet offentliggøres i maj. 

i. Otte 4. klasser og otte 5. klasser udtages til finalestævnet. 

j. Finalen afvikles i Aarhus med over 10.000 børn i alle idrætter. 

http://www.skoleol.dk/
http://www.skoleol.dk/
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Åben klubfase (er ikke en del af Skole OL-konceptet). 

k. Klubben kan overveje at starte nye målrettede tweens-hold med lignende sjove 

aktiviteter blandet med mere bordtennisspil. 

l. Der kan afvikles kommunemesterskab i de beskrevne konkurrencediscipliner. 

m. På sigt skabe klub- eller skoleaktiviteter i turneringsform, som er tilpasset 

målgruppen. Dette kan fx ske i lokalunionsregi.  

 

 

Programeksempler 

for ½-dagsuddannelsen (først fra skoleåret 2019-2020) 

Kl. 13.00 Introduktion og materialeudlevering 

Kl. 13.30 Koncept- og kursistpræsentation. 

kl. 14.00 Afprøvning af aktiviteter og sjov læring i 4-6-ugersforløb. 

kl. 15.00 Pause. 

kl. 15 15 Motiver for børns bevægelse og taktik i kvalifikationsdiscipliner. 

kl. 16.00 Afslutning. 

 

4-6-ugersforløb  

1. lektion, Intro, scorekort og boldspil 

2. lektion, Spiløvelser med fokus på koncentration 

3. lektion, Spiløvelser, leg og styrke/hurtighed 

4. lektion, Fairplayløfte (teori) 

5. lektion, Skole OL - discipliner afprøvning 

6. lektion, Discipliner test og taktiske overvejelser 

7. lektion, Klasse-klassekamp fx finaleudgaven 

8. lektion, Repetition, test og opsamling 
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Program for besøgsaktivitet 

4 x 45 min med fagligt indhold. Skole og klub programlægger selv. 

 

Program for kvalifikationsstævnet 

For en stor klub kan kvalifikationsstævnet planlægges, så den gennemføre 6 klasser om 

formiddagen og 6 klasser om eftermiddagen. Der er knapt 3 timer til at gennemføre 

stævneprogrammet.  

For en mellemstor klub vil den kunne forlænge tidsplanen til 4 timer og have max 6 klasser 

igennem en afdeling fx fra kl. 10.00 – 14.00. Men kun på en dag.    

Er det en mindre klub, kan den gennemføre kvalifikationsstævnet med 2 x 3 klasser på hhv. en 

formiddag og eftermiddag. Klubben har så 6 klasser, hvilket er ca. 150 elever på en dag.  

Konceptet anbefaler at holde antallet af klasser på et passende niveau, så der ikke opstår kaos 

og en dårlige oplevelser for klasserne. 

Programeksempel for en mindre klub med 2 x 3 klasser på en dag 

Kl.    /   kl.  Begivenhed  Turnus og varighed 

08.50 / 11.50 

09.00 / 12.00 

3 klasser. Ankomst til klubben og 

omklædning 

Møde i hallen, Intro om klub og stævne 

10 min. 

10 min. 

09.10 / 12.10 Opvarmning fx introslange. Se appendiks. 

 

10 - 15 min. 

09.30 / 12.30 Instruks og opdeling i turnus 

- Klassens Jonglører  

- Flest over nettet  

Der byttes rundt efter 25 min. 

5 min  

3 klasser på 10 min 

6 borde og 3 klasser 10 min 

10.20 / 13.20 Instruks og ny bandeopstilling 

- Klassens Længdeslag  

- Klasse-klassekamp indledende 

runder 

Der byttes rundt efter 20 min 

5 min 

3 klasser på 20 min 

2 borde - 3 klasser på 20 min  

11.15 / 14.15 Instruks 

- Klasse-klassekamp finale  

for hhv. gruppe A, B og C 

3 min 

3 borde 12 min 

11.30 / 14.30 Outro – Forfriskningspakke – Klubfoldere 

Dagens vinderklasser – diplomoverrækkelse 

15 min 

11.45 / 14.45 

11.50 / 14.50 

Tak for i dag – evt. omklædning. 

Ude af hallen 

10 min 
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Tidsramme på finaledagen - generelt 

Gennemførelsen af Skole OL-finalen er efter følgende tidsplan, hvor hvert klassetrin møder en 

bestemt ugedag i finalen. 

Kl. 16.00-19.00: Ankomst til Den Skoleolympiske By for klasser, der har lang rejsetid (dagen før) 

Kl. 08.00-09.00: Check-in på stadion – Ceres Park. 

Kl. 09.30-10.15: Indmarch og åbningsceremoni. 

Kl. 10.15-10.40: 2 km motionsløb for alle. 

kl. 10.40-15.30: Skole OL-finale (se næste afsnit.) 

kl. 15.30-15.45: Fælles præmieoverrækkelser. 

kl. 15.45-16.00: Afslutningsceremoni. 

Kl. fra 16.15: Hjemtransport. 

Der gives tilskud til overnatning for klasser, der kommer langvejs fra, men langt de fleste 

klasser vælger at køre ud og hjem samme dag. Der kan blive ændret på den samlede ramme 

for dagen. 

 

Bordtennisfinalen i Ceres Park, Hal 1 - Aarhus Stadion. 

kl. 10.45 Instruktion for dagen.  

kl. 10.55 1. seedningsdisciplin - Klassens jonglører.  

kl. 11.40 2. seedningsdisciplin - Klassens længdeskud. 

kl. 12.00 Pause, Bandeopstilling, resultatberegning til 2 runder cupturnering 

kl. 12.15 Instruktion. 

kl. 12.20 3. finaledisciplin - Mixdouble 

kl. 12.20 4. finaledisciplin - Klasse-klassekamp  

 

kl. 14.15 Finaler: Mixed double og Klasse-klassekamp. 

kl. 15.00 Resultatopgørelse og annoncering. 

kl. 15.30 Fælles præmieoverrækkelse på stadion. 

De tre runder er kvartfinale, semifinale og finale. Pause foregår, når klasser ikke er i aktivitet. 

De klasser, der ikke går videre kan deltage i sideevents uden for hallen. 
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For Dansk BordtennisUnion (DBTU) 
Er området hvor DBTU har ansvar for. DBTU har nedsat en Skole OL- arbejdsgruppe, ansat en 

projektleder og tilknyttet et uddannelsesudvalg, samt eksterne institutioner og konsulenter, 

der leverer know how til udviklingen af konceptet, ½-dagsuddannelsen, samt udvikler og 

blåstempler undervisningsmaterialet. 

Underviserne på ½-dagsuddannelsen 

DBTU’s uddannerkorps, der geografisk dækker landet, bliver (2019) særligt uddannet i at 

kunne undervise i Skole OL-konceptet på ½-dagsuddannelsen.  

Når en klub og skole har indgået en aftale fra skoleåret 2019-2020 og ønsker ½-

dagsuddannelse, finder DBTU en dato for afholdelse af ½-dagsuddannelsen i samarbejde med 

klub og en instruktør. Målgruppen for ½-dagsuddannelsen er lærerne, pædagoger, eventuelt 

også 8. – 9. klasse elever og klubrepræsentanter.  

Instruktøren medbringer undervisningsmateriale, 4-6-ugersplan, scorekort og lærevejledning, 

hvor der afleveres et eksemplar til hver lærer/pædagog på uddannelsen 

Projektleder 

Projektleder indgår aftaler med klubberne og sender informationsmaterialer til klubben. 

Herudover ekspederes boldpakker og poloshirts til hver klub, der indgår en DBTU-klubaftale. 

Projektlederen koordinerer dato og underviser for ½-dagsuddannelsen i samarbejde med den 

lokale klub. Projektlederen skal sende undervisningsmateriale, lærevejledning, scorekort og 4-

6-ugersforløb til underviserne af ½-dagsuddannelsen.  Projektlederen sørger for, i samarbejde 

med en finaleværtsklub, at afvikle finalen. 

Finaleværtsteamet 

Finaleværtsteamet er en eller flere lokale Aarhusklubber (bordtennis), der står for afviklingen 

af finalen de to dage, hvor der hhv. er 4. klasser og 5. klasser tilstede. Finaleværtsklubben skal 

indgå en DBTU-finaleværtsaftale, minimum 5 måneder forud for finalen, og afvikle 

finaledisciplinerne i overensstemmelse med konkurrencebeskrivelsen. Finaleværtsklubberne 

skal afprøve disciplinerne i klubregi forud for finalen.  

Skole OL dækker et finalearrangør-honorar for afvikling af finaledagene. Se DBTU-

finaleværtsaftale. Til finalen skal værtsklubben stille med:  

• 1 stævnedommer (leder) 

• 6 disciplindommere (kan være 8. og 9. klasses elever fra Aarhus) 

• 2 resultatsekretariatspersoner. 

• 2 sideeventsteam og eventuelle afløsere 

• Hertil er der 8 lærere som er behjælpelig med styring af klasserne. 

Kontakt DBTU, hvis I (Aarhus-klubber) ønsker at hjælpe med at afvikle finalen.  



 

  

 
 

1
4

 

For skolen 
Dette område har skolelederen et overordnet ansvar for. Der er udarbejdet en skolepitch-

folder til skoler, der er interesseret i Skole OL – bordtennis. Skolen kan opsøge nærliggende 

bordtennisklubber for at høre, om den er interesseret i at afholde et stævne. Skole-pitch-

folder kan ses på www.dbtu.dk. 

Skolelederen 

Skolelederen er den øverst myndighed for beslutningen om at indgå i Skole OL. Beslutning bør 

indgås i samråd med afdelingslederen for klassetrinene eller idrætslæreren. 

Idrætslæreren / pædagogen 

Den lærer, der vil skulle undervis i bordtennis, vil som regel være idrætslæreren, men det kan 

også være klasselæreren eller SFO’ens pædagog. Det tilstræbes, at det er den lærer, som 

klasseeleverne kender, og som følger og støtter klassen. Læreren virker som en slags coach, 

der underviser og træner klassen frem mod finalen. Læreren indgår ikke i produceringen af 

resultater til hverken kvalifikationsstævnet eller finalen. En lærer kan godt stå for flere klasser 

(spor) i undervisningen, som har med Skole OL at gøre, men skolen skal overveje, at to 

parallelklasser vil kunne stå overfor hinanden i finalen, hvor det så vil være mest fair, at der er 

én lærer til hver klasse, som coacher hver klasse. Fjerdeklasser møder ikke femteklasser i 

finalen, så derfor kan den samme lærer godt coache en 4. klassen og en 5. klassen fra samme 

skole, såfremt begge klasser skulle kvalificere sig til finalen.  

DBTU anbefaler, at klub og skole går sammen om at afholde ½-dagsuddannelse (valgfrit). Hvis 

½-dagsuddannelsen vælges, så anbefales det, at mindst to lærere fra hver skole deltager på 

½-dagsuddannelsen og derefter gennemføre 4-6-ugersforløbet. 

Indholdet på ½-dagsuddannelsen handler om, hvad der motiverer børn til at dyrke sport, den 

gode oplevelse med bordtennis, håndtering af bat og bold, lege, regler, fairplay, samt de 

taktiske overvejelser i disciplinerne, samt i klassens samarbejde. 

8. og 9. klasser hjælper 

Er klub og skole enig om, at de større elever kan hjælpe til som disciplindommere til stævnet, 

er dette en rigtig god ide. Der skal nemlig bruges hjælp til at tælle bolde, dømme og samle 

bolde op og gøre klar til næste klasse. Man skal undgå, at en større elev dømmer sin egen 

skole, hvis det er muligt. 

De større elever skal instrueres og afprøve disciplinerne forud for stævnet, så de har 

forståelse for, hvad det går ud på. 

Elever og klasser 

Kun klasser fra 4. og 5. klassetrin kan deltage i Skole OL. Der er ikke en decideret 

elevaldersbegrænsning på at deltage i Skole OL - bordtennis, men elevernes alder vil kunne 

forekomme fra 9 – 12-årsalderen. 

http://www.dbtu.dk/
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Skolen kan godt organisere aktiviteter med flere klasser på samme tid og klasser kan også 

spille mod andre klasser. Klasserne må ikke blandes, hverken på samme spor (fx A, B, C osv.) 

eller trin (4. og 5. klasse), idet ideen bag Skole OL er, at det er klassesammenholdet og -

samarbejdet, der skal styrkes. Skoler, der har meget blandet undervisning i mellem klassetrin 

og klassespor, skal opgive en elevliste som bibeholdes frem til kvalifikationsstævnet og 

eventuel finalen.  

Der skal som minimum være 8 elever i en klasse for at kunne deltage i Skole OL – bordtennis. 

Der skal som minimum være 4 elever af begge køn i en klasse for at deltage i finalen, idet den 

olympiske disciplin mixed double kræver at der 4 pigespillere og 4 drengespillere. 

 

Særlige målgrupper 

Skole OL – bordtennis er for alle. Aktiviteterne er designet, så elever med nedsat 

funktionsevne, fysiske og mentale handicaps, samt klasser fra specialskoler kan være med. 

Der gjort plads til, at der i aktiviteterne kan indgå kørestolsbrugere, og at disse elever er med 

til at producere point i både aktiviteterne og i selve kvalifikationen.  

Aktiviteterne til kvalifikationsstævnet og finalen er tilpasset, så elever med handicap eller 

andre bevægelsesmæssige udfordringer vil kunne indgå på lige fod med resten af klassen.  

Kontakt Idrætskonsulent,  

Jesper Hviid fra Parasport Danmark 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 

Mobil: 40 15 76 60,  

E-mail: jhv@parasport.dk  
 

Synshandicappede og blinde kan ikke deltage i Skole OL - bordtennis, men kan ifølge 

Parasports idrætsspor, komme med til særlige Skole OL - aktiviteter, såsom goalball.  

Kontakt Parasport. 

 

Forældre 

Skoleelevernes forældre er vigtige aktører i Skole OL – bordtennis. Under Skole OL -

aktiviteterne er det en god ide for skolen at informere forældrene om, at klasserne går i gang 

med et forløb, hvor eleverne øver sig på bordtennisøvelser. Men også efter Skole OL er 

forældrene afgørende, hvor de kan støtte op om deres barns valg af idræt i fritidslivet. Ser 

eleven bordtennis som en sjov og spændende idræt, så er forældrenes opbakning og 

interesse for en afgørende del. Derfor er det essentielle i alle bordtennisaktiviteterne, at de er 

sjove og udfordrende, og at den enkelte elev har en oplevelse af, at vedkommen bidrager, 

udvikler sig og danner relationer.  
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I en IDAN-undersøgelse, antydes det, at forældrene spiller en væsentlig rolle i valget af idræt 

indtil barnet fylder 14 år.  

En rapport fra UC-Syd – status i idrætsfaget 2018 – fremgår det, at idræt som fag har en 

markant lavere opbakning fra forældre end fra øvrige aktørgrupper, som er lærerkolleger, 

skoleledelser, bestyrelser og elvene selv. Derfor er det vigtigt at sørge for, at den gode 

oplevelse og kvaliteten i den kan løfte sporten og idrætten som fag, frem for at se ned på den. 

Klubbernes evne til at samarbejde med skoler og rekruttere elever er en forudsætning for at 

klubberne kan både rekruttere og fastholdelse medlemmer.  

 

Kommunen  

De fleste kommuner har klare retningslinjer for, at skoleelever skal via læringsmål opnå 

idrætslige færdigheder. Deslige skal børn og unge have mulighed for at dyrke idræt i 

fritidslivet.  

Skole OL-sekretariatet kontakter kommuner med henblik på at samarbejde om støtte til de 

lokale foreninger. Fx kunne støtte være viden om afholdelse af et større lokalstævne eller 

støtte til læreruddannelse i Skole OL-aktiviteten.  

Kommunen kan være facilitator af multistævner, hvor flere Skole OL-idrætter går sammen og 

holder det lokale kvalifikationsstævne. Det giver skolerne mulighed for at være med i flere 

idrætter, hvor de kan afvikles på samme dag og det kan give klubberne nogle 

samarbejdsfordele i planlægning såvel som afvikling. Fx kan en flerstrenget idrætsforening, 

som har idrætter som også er med i Skole OL nogle synergier. Dog er der i skivende stund 

stadig få idrætter med i Skole OL-regi. 

Kommunen kan støtte med planlægning og halkapacitet og hjælpe med støttemidler. For 

klubben kan aktivitetspulje og pulje for åben skole være med til at bidrag til hhv. materialer og 

tabt arbejdsfortjeneste. Hver kommune har dog sit eget engagement i Skole OL og spørg 

derfor, hvad jeres kommune kan gøre for Skole OL?  

I større arrangementer, såsom at flere klubber går sammen om et større stævne, kontakt 

derfor DBTU, Skole OL og kommunen. 
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Aktiviteterne 

Aktiviteterne og øvelser er skabt og tilpasset ud fra afprøvede parametre og flere principper: 

• Der skal være en progression i sværhedsgraden af aktiviteterne i 4-6-ugersforløbet 

frem mod kvalifikationsstævnet – og eventuel finalen. 

• Aktiviteterne skal være spændende, sjove og udfordrende, og øvelser skal kunne 

reguleres, så de tilpasses den enkeltes niveau.  

• Besøgsaktiviteter mellem skole og klub skal kunne videreudvikle elevernes 

færdigheder. 

• Samarbejde mellem to elever og alle elever i hele klassen skal indgå. 

• Alle elever uanset formåen, nedsatte funktionsevne eller handicaps skal kunne indgå. 

• Den enkeltes elevs motoriske hurtighed, koordination, styrke og præcision skal indgå 

som fysiske elementer i aktiviteterne. 

 

4-6-ugersforløbet 

Lektionerne er under udarbejdelse. 

Forløbet er skabt ud fra, at eleverne udvikler deres motoriske færdigheder, samarbejdsevne 

og danner relation til hinanden, samt danner relation til klubben, hvis der bliver valgt 

aktiviteter mellem skole og klub. 

Øvelser med spil og motoriske færdigheder bør starte i den obligatoriske undervisningstid 

med idrætslæreren som omdrejningspunkt. Herudfra kan eleverne fortsætte i SFO-tiden eller i 

hjemmet med at øve sig og anvende scorekortet til måle sine færdigheder. Herudover kan 

eleverne øve sig hvor som helst. Klasserne kan skiftes til at have bat og bold med hjem eller 

der kan købes ekstra skolesæt.  

Fx er et af læringsmålene, at eleven skal mestre jonglering i to minutter. Undervejs i 

udviklingen (mestringen) har eleverne scorekortet, som de kan krydse af hver uge. Det starter 

let med at kunne jonglere få bolde (op og ned). Ugen efter bliver det lidt sværere osv. Eleverne 

kan fortsat afkrydse hver uge og se om de kan følge udviklingen.  

Inden kvalifikationsstævnet skal eleverne som klasse kunne jonglere sammen i 2 minutter.  

Kan klassen det? Spændingen udløses til stævnet. 

I læringsmålet om samarbejdsevne skal eleverne agere sammen og få spillet/øvelsen til 

fungere og forløbe. Her skal elevener både kunne opnå point, hurtighed og præcist og 

samtidig vise hensyn og hjælpe elev-kammeraterne med at få spillet til at forløbe. Læreren er 

med i processen med den taktiske planlægning, og fungerer som coach. 

I relationsdannelsen er historien om den enkelte og aktivitetssamarbejdet med til at styrke 

relationen. Her skal der skabes tid til, at eleverne i klasseregi kan komme til at lære hinanden 

og fungere bedre sammen. Der kan startes i makkerpar, derefter grupper osv.  
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For klubben  
Klubben skal primært udbyde og afvikle kvalifikationsstævnet og indberette resultaterne 

efterfølgende. Klubben kan og bør i samarbejde med skolen tilvælge flere aktivitetselementer. 

Klubben skal starte med at vurdere kapaciteten af klublokalerne og overveje, hvor mange 

klasser den kan have på samme tid. Tjek brandmyndighedernes krav for antallet af personer, 

der må opholde sig i lokalet. 

Klubben har indledningsvis en opsøgende rolle i at opfordre omkringliggende skoler til at 

deltage i Skole OL - bordtennis og forsøge at få skolerne til at indgå en aftale om flere 

aktivitetselementer. Klubben skal videreformidle DBTU’s Skole-pitch til de omkringliggende 

skoler og ved besøg på skolen, kan klubben anvende Skole-PowerPoint og video om discipliner 

til at fremlægge ideen om Skole OL – bordtennis. Klubben kan også vælge at sætte en 

stævnedato og sende en invitation ud og så afvente.  

Vælger skole og klub ½-dagsuddannelsen, skal klubben kontakte DBTU med henblik på at finde 

en dato for afholdelse. DBTU sender materialer og en underviser. Såfremt der er flere skoler, 

der vil deltage i ½-dagsuddannelsen, forsøges der at finde en dato, hvor alle kan være med 

også. Stedet bør være der, hvor kvalifikationsstævnet afvikles. Klubben er vært for 

uddannelsen og modtager et værtshonorar. Se honorar til arrangørklubben.  

Klubben sørger for deltagerlister med navn, telefonnumre og e-mails, samt 

undervisningslokale, bordtennisborde og let forplejning. 

Klubrepræsentanten kan godt deltage i en anden ½-dagsuddannelse, såfremt ingen skoler 

ønsker denne uddannelse. 

Der er udarbejdet en Klub-pitchfolder (kort vejledning) til bordtennisklubber, der er 

interesseret i at facilitere omkringliggende skoler i forbindelse med Skole OL - bordtennis. 

 

Login i Skole OL – systemet 

Når datoer for kvalifikationsstævnet er fundet og meddelt til DBTU, så lægger Skole OL datoer 

ind på www.skoleol.dk, så stævnerne er udbudt og åben for tilmelding. Skole OL kontakter 

klubben for at give klubben en kode og adgang til Skole OL-systemet. Her kan klubben se i 

systemet, hvilke skoler og klasser, der har tilmeldt sig klubbens stævne, samt hvilke dage, hvis 

der er flere stævner. Herefter kan klubben kontakte de pågældende skoler og sende et 

velkomstbrev og et program for kvalifikationsstævnet. Det kan også være aftalt på forhånd. 

Klubber, der har været vært for kvalifikationsstævnet, skal ikke med til finalen. Men skal en 

klasse fra en af de omkringliggende og deltagende skoler med til finalen, kan klubben hjælpe 

skoleklassen med finaletræning i maj måned. Se Aktivitetsbesøg.  

Herefter kan klubben ønske klassen held og lykke.  

http://www.skoleol.dk/
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Instagram og Facebook 

Klubben kan tage billeder og lægge ud som hashtags. Her er #skoleol og #skoleolbordtennis 

oplagte hashtags at skrive på. Klubberne kan også finde på flere og egne hashtags. Fx 

#skoleolbroendby2018 

Klubberne er velkommende til at indsende billeder og videoer til DBTU, som kan blive brugt til 

markedsføring eller lagt på Facebook. Husk at få samtykkeerklæring fra forældre til billeder og 

videoer, der kommer i det offentlig lys. Se Appendiks. 

 

Klubrepræsentanten  

Når klubben (bestyrelsen) har indgået en DBTU-klubaftale med DBTU om Skole OL - 

bordtennis, skal klubben udpege en klubrepræsentant, der er bindeled mellem skoler, DBTU og 

klub, samt eventuel kommune. Klubrepræsentanten bør være leder af kvalifikationsstævnet 

og af kvalifikationsteamet. 

Klubrepræsentanten bør deltage på den gratis ½-dagsuddannelsen for dels at få et stort 

kendskab til disciplinerne og dels for at skabe relation til lærerne fra de omkringliggende 

skoler. Men der kan være tilfælde, hvor skolerne ikke tilvælger ½-dagsuddannelsen og derfor 

bør klubrepræsentanten rejse til en anden ½-dagsuddannelse på egen regning. Kontakt DBTU 

for udbud af nærmeste anden ½-dagsuddannelse.  

Klubrepræsentanten skal samle et stævneteam på minimum 4 hjælpere i klubben, som kan 

agere i dagtimerne under kvalifikationsstævnet. Klubrepræsentanten er stævnedommer og 

indberetter resultater til DBTU, som videreformidler dem til Skole OL. Klubrepræsentanten 

evaluerer forløbet og indsender leverancerapporten til DBTU i maj. 

 

60+’ere 

Har klubben en 60+ - afdeling, så kan I med god fordel høre om 60+ vil være behjælpelige med 

afholdelse af Skole OL - bordtennis. 60+ kan gøre en stor hjælp. En del fra 60+ har sikkert en 

erfaring med stævneafvikling og flere af de nye 60+ medlemmer, er ofte villige til at involvere 

sig og hjælpe til med det praktiske. Det altafgørende er, at de alle er disponibel i dagtimerne. 

Det landsdækkende BAT60+ fællesprojekt bakker op om at støtte 60+’ernes engagement i 

Skole OL. Der er i øjeblikket ved at blive udviklet en indsats, hvor 60+ og børn (børnebørn) går 

sammen om bordtennis.  
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Kvalifikationsstævneteamet  

Dette team består af 4 frivillige, der skal afvikle kvalifikationsstævnet under ledelse af 

stævnedommeren, som alt efter antallet af tilmeldte klasser til kvalifikationsstævnet, kan 

foregå hen over en eller flere dage. Stævneteamet skal sørge for at afprøve disciplinerne 

forud for kvalifikationsstævne, klargøre konkurrencestedet til kvalifikationsstævnet, 

præsentere klasserne for bordtennisklubben, opvarme eleverne med sjove bordtennisøvelser 

og agere stævne- og disciplindommere, udfylde resultatark, når konkurrencen foregår. 

Stævneteamet skal servere frugt/grøntpakker med hjælp fra lærerne. 

Stævneteamet kan være hjælpere fra klubben fx trænere, ledere, forældre, 60+’er, samt at 

klubben kan få hjælp fra 8. og 9. klasse, hvis skolen er med på den. 

Til kvalifikationsstævnet stiller stævneteamet op i den udleverede poloshirt. 

 

Poloshirt findes i størrelserne  

XS til 4xXL 

 

Poloen er små i størrelsen. 

 

Materialet er et hurtigttørrende 

polyestermateriale. 

 

Der er et logo på bagsiden om 

udviklingsmiljøer for tweens (det gamle 

Det’Batter) 

 

Honorar til arrangørklubben 

Skole OL yder honorar til de klubber, der arrangerer kvalifikationsstævne, samt ½-

dagsuddannelse eller aktivitetsbesøg. Skole OL forbeholder sig ret til at begrænse antallet af 

honorarer for at holde udgifterne inden for budgettet. Skole OL og DBTU vil annoncere, når 

grænsen for antal kvalifikationsstævner er ved at være nået. 

 



 

  

 
 

2
1

 

 

Honorarer bliver udbetalt i maj måned for alle idrætter, der er med i Skole OL. 

Herudover leverer Skole OL beach-flag, bannere, afmærkningsstrimmel og anden 

venuedressing.  

DBTU udlejer 20 bandesæt med Skole OL – logo for 500 kr. i. max 4 dage, eksklusiv transport. 

 

Skolesættet 

Klubben indkøber et skolesæt, som består af 24 bordtennisbat og 100 almindelige 

bordtennisbolde, samt 10 større 44 mm logobolde, hvilket gælder for de skoler, der har 3 eller 

flere klasser med i skole OL - bordtennis. Skolen har indledningsvis skolesættet liggende til at 

klasserne kan øve og dygtiggøre sig med.  

Skolesættet skal medbringes til kvalifikationsstævnet, men det er en god ide, at klubben tager 

kontakt til de skoler, der har fået skolesæt, for at afhente battene og gøre dem klar forud for 

stævnet, idet glemte bat kan hindre klasserne i at have det sjovt og kvalificere sig til finalen. Vi 

opfordrer skolen til at afmærke battene, da skolen får battene til genbrug til næste evig eje. 

Et eksempel for logistikken for et stævne  

Flere skoler med flere klasser har tilmeldt sig kvalifikationsstævnet. Så når stævnet skal 

afvikles og mange klasser er i gang samtidigt, så kommer de skoler, der ikke kunne stille med 3 

klasser, samt skoler med mange klasser på samme trin til at mangle bat. Denne logistik skal 

klubben indtænke i stævneplanlægningen. Klubben kan vælge at gennemføre disciplinerne 

serielt eller selv indkøbe flere skolesæt.  Disciplinerne varer dog kun 2 – 5 min samt 

klargøringstid, så en seriel afvikling kan let gøres. 
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Skolen kan også vælge at investere i flere skolesæt.  

Det optimale er, hvis hver elev har et bat og en bold, så den enkelte elev kan have battet med 

hjem og øve sig.   

Der er ikke krav om battype til kvalifikationsstævnet, men DBTU opfordrer til at anvende 

battypen Stiga - Zett Lion, som er i skolesættet og så alle står ens i konkurrencen.  

Stiga Zett Lion er et meget holdbart og solidt bat, der gør, at elever ikke står med et ødelagt 

bat og derved får en dårlig oplevelse. Træbat i den billige ende knækker hurtigt, hvis de tabes 

på et gulv. Eleverne har heller ikke fokus på om battet er godkendt af ITTF (verdensforbundet) 

eller ej eller hvor meget skru belægningen har. 

Et Skolesæt til 750 kr. indkøbes ved BTEX og består af 

24 stk. begynderbat Stiga Zett Lion. 

10 stk. 44 mm Stiga-logobolde  

100 stk. 40 mm Stiga-bolde 

Med udgangspunkt i den aldersrelateret træning, ATK, tager Skole OL – bordtennis afsæt i 

FUNdamentals, som det er legende øvelser med fokus på øje-håndkoordination, præcision- 

og slagstyrke, samt det at spille sammen og få bolden mange gange over nettet. 

Det er det børnene skal lære! 

Derfor beder vi klubben, om at se Skole OL – bordtennis, som aktiviteter i børnehøjde - 

glæde og sjov med mange basale øvelser med bat og bold. Det er ikke teknisk skru med et 

offensiv bat, der kan slå modstanderen ud med en korrekt udført serv eller taktik i 

returbolden, som er fokus.  

Husk den aldersrelateret træning! 
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Ved bestilling har BTEX en liste over, hvilke klubber, der er med i Skole OL Ud fra denne listen 

kan klubberne henvende sig og bestille. Husk at give DBTU besked, da boldpakken leveres 

sammen med skolesættene. 

 

Kontakt BTEX-Bordtennisexperterne ved  

Hans Herluf Boisen 

Tomsagervej 15, 8230 Åbyhøj 

Tlf.: 86 14 29 11 hans@btex.dk , www.btex.dk 

 

Boldpakke 

DBTU betaler for 200 stk. Stiga-bolde (40 mm) og 10 stk. Stiga-logobolde (44 mm), som gives til 

klubben. Denne boldpakke betales af DBTU, når der er indgået en DBTU-klubaftale og datoer 

for stævnet er aftalt, bliver boldpakken levereret af BTEX samtidig med skolesættet. 

Klub og skoler, der er med i Skole OL – bordtennis kan bestille ekstra boldpakker og skolesæt 

for tilbudsprisen. 

En boldpakke til 300 kr. indkøbes ved BTEX og består af 

200 stk. 40 mm Stiga-bolde  

10 stk. 44 mm logobolde.  

mailto:hans@btex.dk
http://www.btex.dk/
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Konkurrencekoncept 

Bordtennis er en duel-sport, hvor alle duellanter i princippet skal mødes i duel med hinanden 

før, man kan finde en vinder og nummer to osv. 

Aktiviteterne i kvalifikationsstævnet har dels til formål at skabe en overgang af aktiviteter, 

som går fra, at eleverne kan håndtere simple øvelser, jonglering og lege til et mere reelt 

bordtennisspil, hvor duel er en del af spillet. Formålet med stævnet er ligeledes at klasserne 

møder andre klasser og den enkelte klasse får et bedre sammenhold ved at kæmpe sammen. 

Stævnet har også til formål at finde de bedste klasser til finalen.  

Kvalifikation til finalen 

De tre kvalifikationsdiscipliner i stævnet er tilpasset og blevet kvantificeret (hvor hver klasse 

tæller point), så klasser landet over kan dyste uden, at de skal mødes i duel eller turnering. 

Resultatet indberettes online og finalister offentliggøres i maj.  

44 mm bordtennisbold med Skole OL-logo og 40 mm 

standardbold 



 

  

 
 

2
5

 

De otte bedste klasser inviteres til finalen for hhv. 4. og 5. klasse.  

Aarhus Kommune, som er en af hovedsponsorerne af Skole OL, har 2 faste pladser i finalen for 

deres to bedste klasser i hhv. 4. og 5. klasse.  

 

 

 

Kvalifikationsstævnet 

Der må kun forekomme én gennemførelse af konkurrencedisciplinerne til 

kvalifikationsstævnet. Det betyder, at stævnet ikke må planlægges, således at disciplinerne 

gennemføres flere gange, hvor det bedste resultat rapporteres. Der kan indlægges en 

afprøvning af en mindre del af en discipliner i forbindelse med introslangen. Fx slå 5 bolde ud 

mod fjerneste kompartment.  

Skolerne er velkomne til at træne målrettet i disciplinerne forud for kvalifikationsstævnet og 

fx tælle point for at måle deres udvikling.  

Aktivitetsbesøg kan med fordel anvendes til forberedelse. 

Til kvalifikationsstævnet dystes der i fire discipliner. 

De tre første discipliner er kvalificerende til finalen: 

• Flest over nettet (5 min.) Resultatet kan anvendes til seedning af Klasse-klassekamp 

• Klassens jonglører (2 min.) 

• Klassens længdeslag (200 stk. bolde – 2 min.) 

 

• Klasse-klassekamp – ikke kvalifikation, men stævnet kan udpege dagens vinder. 

Introslange 

Forud for konkurrencen skal klasserne varme op med sjove bordtennisøvelser, som kaldes 

introslanger. Se appendiks for flere øvelser. Det er klubben, der planlægger introslangen.  

Introslange går ud på at lægge en rute igennem stævnelokalet/klublokalet, foyer etc. Her går, 

står og løber eleverne langs en rute, som kan være markeret fx med Skole OL - 

markeringsstrimmel. 
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På ruten er der stationer med små opvarmende øvelser, der består af elementer fra 

disciplinerne. Fx 10 boldjongleringer og slå bolden afsted, eleverne spiller til andre elever, 

jonglerer på agilitystigen eller spiller rundt om et bord osv.  Opvarmningen kan også være 

øvelser som klubben har tradition for at igangsætte. 

Principper i udvikling af discipliner 

 Disciplinerne er skabt og tilpasset ud fra flere overvejelser: 

• Disciplinerne skal være sjove, spændende og ikke for komplicerede. 

• Resultaterne skal kunne kvantificeres og sammenlignes landet over. 

• Alle elever uanset formåen, færdigheder eller handicaps skal kunne bidrage til point. 

• Rekvisitter og faciliteter skal stå i rimelige forhold til, hvad klubberne normalt råder 

over eller kan fremskaffe. 

• Varigheden i disciplinerne skal variere og udfordre elevernes fysiske og mentale evner. 

• Pointene i hver disciplin må maksimalt (teoretisk) give ca. 200 – 250 point, fordi 

enkelte discipliner ikke må favorisere pointberegningen. Dog skal det være muligt at 

score lidt flere point i aktiviteter med krav til samarbejde.  

• Hver disciplins samlede resultat skal realistisk give ca. 100 point +- 50 point 

• Der er med vilje indlejret taktiske coachopgaver til læreren, som kan have indflydelse 

på resultatet. På denne måde får læreren et engagement og en betydning i 

klasseopstillingen. 

• Tiden til afvikling af alle discipliner skal kunne foregå på ca. 3 timer (½ skoledag). 

• Det må ikke få væsentlig indflydelse på resultatet, at klassestørrelsen varierer. 

Sygdom, skader og eller anden fravær accepteres i konkurrencesituationen. Det er læreren, 

der vurderer og meddeler stævnelederen, om klassen er samlet jf. klasselisten.  

 

Faciliteter til kvalifikationsstævnet: 

Der er ved hver disciplin nærmere specificeret, hvilke remedier, der skal anvendes. Her 

nævnes de væsentligste faciliteter og omkostningstunge remedier, som klubben skal levere 

for at leve op til DBTU-klubaftale i Skole OL - bordtennis. 

• Minimum to aktivitetsrum på 10 x 20 meter og anbefalet minimum 3,5 m til loftet. 
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• Minimum to opstillede bordtennisborde. 

• Over 30 stk. bordtennisbander (2,3 x 0,7 meter) og gerne flere. 

• 30 mindre beholdere/kurve (5 liter) til opbevaring af 8 – 15 bordtennisbolde.  

• 4 – 6 kurve/bokskasser til opsamling af bolde. 

• 1 – 4 boldnet til opsamling af bolde. 

• 4 håndholdte omgangstællere. Købes af klubben (ca. 25 – 100  

 

 

Herudover er der en række mindre rekvisitter, som klubben skal have klar til 

kvalifikationsstævnet. Se den enkelte disciplin. 

 

Beklædning 

• Eleverne må ikke bære hvid T-shirt under konkurrencen.  

• Fodtøj skal være indendørs sko med lyse såler. 

• Der må ikke spilles i bare tæer. 

• Stævneteamet bærer de af DBTU udleverede Skole OL-poloshirt. 

• Klubben kan udlevere markeringstrøjer i forskellig farver, hvis der er mange klasser. 

 

 

 

Konkurrenceopstillingsskitser 

Klubberne har mange forskellige størrelser og former af træningslokaler. Derfor er der i Skole 

OL-aktiviteterne til kvalifikationsstævnet opbygget en fleksibelt, så mange klubber med 

atypiske lokaleformer / størrelser kan være med. Klubben kan vælge at have alle 

disciplinopstillinger klar for alle aktiviteter, således der kan være mange klasser i gang på 

samme tid. Det kræver mange bat og bolde og gælder mest for de store klubber. For mindre 
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klubber kan klasserne gå i en seriel turnus for hver disciplin og derved kan klasserne der ikke 

er i aktivitet forberede sig eller holde pause. 

For de klubber, der har mindre gulvareal kan disciplinopstillingen og banderne genbruges i 

flere af disciplinerne, så der ikke skal flyttes for meget rundt på banderne. Der er vist to 

opstillingseksempler, men klubben må gerne opstille på andre måder, såfremt målene for 

discipliner: Klassens jonglører og Klassens længdeslag er overholdt.  

Det anbefales, at der er over 3,5 meter til loftet, men det er ikke et krav og resultaterne 

godkendes, hvis der er lavere til loftet. Men det er helt klart en fordel, at der højere til loftet i 

disciplinen – Klassens Længdeslag, idet eleverne skal slå lange og høje bolde for at få flere 

point. Der er ingen krav til hverken gulvbelægning eller til lux, men det anbefalet niveau er over 

500 lux over disciplinremedierne. Vær opmærksom på, at betongulv giver et kraftigt opspring, 

når bolden studser gulvet, og det betyder, at bolden lettere springer ud af 

bandekompartments, når der dystes i klassens længdeslag.  

Ex på samlet opstilling i 20 x 30 meter hal

 

 

Ex på opstilling i 15 x 20 meter sal. 

Denne opstilling skal tilpasses til hver disciplin, men hvor færrest bander og borde skal flyttes 

rundt. Hvis der ikke er 3,5 meter til loftet her anbefales det at flytte kvalifikationsstævnet over 

i en større hal. 
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Kvalifikationsdiscipliner 

 

Disciplin 1 - Flest over nettet 

Denne disciplin har til formål at få alle i klassen til at samarbejde. Alle elever er i aktivitet.  

Eleverne skal både forsøge at hjælpe hinanden med ”lette” bolde, men også spille med hurtigt 

tempo for at få bolden over så mange gange som muligt på de 5 min. for at få point. 

Der spilles med større bordtennisbolde (44 mm). Denne bordtennisbold er sjovere, lidt 

langsommere og mere kontrollerbar og kan give færre fejlbolde og derved et bedre resultat. 

Bordopstilling er mindre vigtig, men kan være afgørende for den løbevej eleverne skal nå for at 

komme hen til køen eller eleven næste slag. Overvej derfor hvordan bordene kan stå i 

klublokalet hensigtsmæssigt i forhold til klublokalet. Hvis løbevejen er for kort, så ”klumper” 

eleverne sammen og gør det sværere for den, der skal slå, fordi pladsen bliver mindre og fordi, 

det er sværere at løbe til tilbage, hvis man skal nå en bold og der samtidig kommer en ny elev 

på vej hen for at slå. På den anden side må der ikke være for langt, så eleverne ikke når frem til 

bordenden, hvor der slås fra. 

  

Point fra Flest over nettet kan benyttes til at seede Klasse-klassekamp opstillingen, som kan 

udarbejdes imens de andre discipliner afvikles. 
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 FLEST OVER NETTET – A LA RUNDT-OM-BORDET 

BESKRIVELSE Klassen deles i fire ca. lige store grupper, som går ud til hver sin 

bordhalvdel ved to bordtennisborde. Klassen skal sammen forsøge at holde 

spillet i gang på begge borde og få så mange bolde (en bold pr bord) over 

nettet som muligt. Når en elev har servet går/løber eleverne rundt-om-

bordet. Løbevejen kan være rundt om, det bord, der spilles ved, men kan 

også være hen til det andet bord, så der spilles rundt om to borde. 

Hvis en elev misser en bold, serves der på ny af en vilkårlig elev. Alle må 

forsøge at samle bolden op og kaste den til en server. Tiden for at misse en 

bold er straf nok i sig selv.  

Der skal som udgangspunkt kun være én bold (44 mm) per bord. 

En elev, der misser en bold, går ikke ud af spillet. 

Opstår der lange køer ud fra en bordende, må læreren sende en eller flere 

elever over til den tomme bordende. 

 

LÆRINGSMÅL Samarbejde, hvor eleven erkender og handler ud fra, at vedkommende 

både skal forsøge at slå bolden hurtigt over nettet, for at holde tempoet 

oppe, men også lægge en god og ”nem” bold op til den næste medspiller på 

den anden side, så spillet kan fortsætte. 

 

VARIGHED 5 min. konkurrencevarighed.  8-10 min. administrativ varighed. 

 

DELTAGERE En hel klasse opdelt i fire grupper uanset antal, dog minimum 8 elever. 

 

MATERIALER 16 bander, to bordtennisborde, minimum 10 store bordtennisbolde (44 mm), 

men gerne flere, fløjte, håndholdte omgangstællere, hver elev har et bat. 

Banderne er ikke et konkurrencekrav, men af praktiske årsager for at holde 

bolde inden for området.  

Disciplindommeren har ekstra 44 mm bolde, som kun udleveres, når en bold 

ryger ud af bandeområdet. I modsat fald skal eleverne hente den tabte bold 

og sætte spillet i gang af sig selv. 

 

DOMMERKENDELSER 

 

• En bold over nettet tæller kun point, hvis bolden træffer den modsatte 

bordhalvdels spilleflade. Denne berøring/opspring giver en lyd, som er 

anledning til et tryk på omgangstælleren. 

• Der er en dommer med en omgangstæller til hvert bord. 

• Stævnedommeren igangsætter spillet og styrer tiden. De 5 min. 

• Hver bold startes med en serv, der skal ramme sin egen bordhalvdel og 

derefter modstanderens bordhalvdel.  

• Ved fejl i serven dømmes, hvis bolden ikke kommer over nettet eller ikke 

berører bordenderne korrekt. Ved fejlserv, serves på ny.  

• Spillet fortsætter på trods af et eventuelt ulovligt opkast samt ved 

netserv. Fortsætter bolden på makkerens bordhalvdel, må eleven på 

modsatte side spille videre og der tælles et point. (mening = få spillet i 

gang) 

• Tabt bold skal samles op inden for bandeområdet og serves på ny.  



 

  

 
 

3
2

 

• Tabt bold, der ryger uden for bandeområdet, skal eleverne modtage en 

ny bold af en disciplindommer. 

• Bolde ”uden om nettet” som træffer modsatte bordhalvdel tæller point. 

• Når slutfløjten lyder, tæller en igangværende bold, såfremt bolden 

træffer modsatte spilleflade. 

• 40 mm bolde kan anvendes og tælle med i resultatet. 

 

POINTOPGØRELSE Forventeligt og realistisk vil en klasse på to bordtennisborde producere ca. 

100 +- 50 bolde over nettet på 5 min. Hver bold over nettet tæller 1 point. 

Maksimalt antages, ved en bold pr 2. sekund på 2 borde, at give 300 point. 

 

 

Ex på baneopstilling 
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Disciplin 2 - Klassens jonglører 

Denne disciplin kræver stor koncentration, hensyntagen og tålmodighed. Denne disciplin er 

mere en individuel præstation, dog skal eleverne undgå at forstyrre hinanden. Alle elever kan 

være med. Det er de sidste elever (jonglører) i bandeområdet, som stadig jonglerer efter 2 

minutter, der tæller.  

NB.: Det er ikke antallet af boldberøringer, som tæller.  
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 KLASSENS JONGLØRER 

BESKRIVELSE Klassen står i et afgrænset felt 4,6 x 6,9 meter med et bat og en bold (40 

mm) hver. Når startfløjten lyder, går alle elever i gang med at jonglere, 

hvilket er hele tiden at slå bolden op med battet (jonglering). Dette gøres i 

2 min. 

 

LÆRINGSMÅL Elevens øje – håndkoordination trænes. Der er fokus på den enkeltes elevs 

koncentration og hensyntagen.  

 

VARIGHED 2 min. konkurrencevarighed. 4-5 min. administrativ varighed. 

 

DELTAGERE En hel klasse uanset antal 

 

MATERIALER 10 bander (2,3 m x 0,7 m), målebånd, fløjte og hver elev har en bold 40 mm 

og et bordtennisbat. 

 

DOMMERKENDELSER • Stævnedommeren skal starte og slutte konkurrencen med fløjtesignal. 

• Stævnedommeren kan varsle tiden, der er tilbage. 

• En bold går tabt, når den berører gulv eller falder uden for det 

afgrænsede område. Dommeren dømmer stille ”udgår!” og peger på 

vedkommende jonglør (elev). Vedkommende bevæger sig stille ud af 

bandeområdet. 

• En bold må ikke holdes stille med nogen dele af kroppen/beklædning 

eller trille eller ligge på battet. 

• En bold må gerne berøre/studse en jonglørs krop/beklædning eller en 

hvilken som helst del af battet, så længe den fortsat holdes i gang (i 

jonglering) og ikke har berørt gulvet. 

• Hvis to eller flere spillere støder sammen med kroppen under 

jonglering, dømmes kun ”udgår!”, for dem, der ikke fortsætter 

jongleringen. 

• Hvis en elev med forsæt forstyrrer en elev fra en anden klasse hen over 

en bande, modregnes 5 point for den klasse, som har forstyrret. 

• Tabte bolde forbliver på gulvet.  

 

POINTOPGØRELSE Forventeligt og realistisk vil mellem 5 – 15 jonglører stå tilbage i det 

afgrænsede område efter 2 min. Hver tilbageblivende og aktive jonglør 

efter 2 min tæller 5 point hver. Ca. 25 – 75 point i alt. Maksimalt vil der 

scores 28x5= 140 point. 
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 Baneopstilling 
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Disciplin 3 - Klassens længdeslag 

Denne disciplin kræver hurtighed, slagstyrke, samarbejde og præcision.  

På et afgrænset område (startområdet), skal eleverne slå bolde så langt som muligt, så 

præcist som muligt og så hurtigt som muligt. Hver elev har ca. 8 – 12 bordtennisbolde til 

rådighed. Denne disciplin har mange krævende elementer i sig, som der kan øves på forinden 

fx i skoletiden - selv læreren er med i overvejelsen om hvem, der skal slå i hvilken rækkefølge 

og hvor de skal stå i kolonnen eller i rækken.  

Udgangspunktet er, at stævneledelsen har tildelt præcis 200 stk. bordtennisbolde i kurve 

svarende til antal elever. Det bestemte antal bolde pr elev er:  

200 bolde divideret med antal elever, +- en bold.  

Til et stævne vil der skulle bruges flere end 2-3 x 200 stk. bolde, som holdes klar til næste 

klasse, så der ikke går tid med at dele bolde ud.  

Når en klasse slår bolde afsted, så klargøre den næste klasse deres 200 bolde. Startområdet 

skal være ryddet for nul-bolde inden den næste klasser ankommer og skal gøre klar. 
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 KLASSENS LÆNGDESLAG 

BESKRIVELSE Klassen står på præcis 6 kolonner bag en række af bordtennisbander, som 

er placeret på startlinjen. Der er placeret sidebaner som anvist. Klassen har 

tilsammen 200 bordtennisbolde (40 mm) til fordeling imellem sig.  

Det bestemte antal bolde pr elev er =  

200 bolde divideret med antal elever, +- en bold 

Læreren afgør hvem, der skal have ekstraboldene. 

 

På startsignalet må de 6 forreste elever tage bolde fra beholderen og slå en 

eller flere bolde ud mod de pointgivende bandekompartments. Når en elev 

er færdig med, at slå sine bolde, går vedkommende tilbage i startområdet 

og den næste elev i rækken træder frem mod startlinjen og slår sine bolde 

afsted. 

 

Hver kompartment giver forskellige point alt efter, hvor langt væk de er 

placeret i forhold til startlinjen. Se disciplinskitse. 

Efter konkurrencen (efter slutsignalet) opsamler disciplindommerne bolde 

fra hver kompartment i hver sin boldkurv. Disciplindommeren noterer antal 

af bolde og noterer det samlede antal point. 

 

LÆRINGSMÅL Elevens øje – håndkoordination, præcision, slagstyrke, hurtighed, samt 

samarbejde mellem eleverne. Der er fokus på den enkeltes koncentration 

samt lærerens taktiske overvejelser ved at få eleverne til at samarbejde og 

opnå flest point. Eleverne skal udvise hensyn til andre elever, der står 

omkring. 

 

VARIGHED 2 min. til konkurrencevarighed. 8-10 min. administrativ varighed. 

 

DELTAGERE En hel klasse uanset antal. 

 

MATERIALER 28 bander (230 cm x 70 cm), 200 bolde (40 mm), 28 beholdere (2-5 liter), 

langt målebånd, bred malertape, boldspande/kurve (15-20 liter), 

boldopsamlere, fløjte. 

Hver elev har et bat - minimum de 6 forreste i kolonnen skal have et bat. 

Eventuelt malertape til at lukke bandedugen fast til gulv, så bolde ikke 

triller ud af en pointgivende bandekompartments. 

Bandeafstandstolerancen er +- 5 cm, som kontrolleres af 

stævnedommeren. 

 

DOMMERKENDELSER • Stævnedommeren starter og slutter disciplinen med fløjtesignal. 

• En bold giver det antal point, som den kompartment, bolden ender og 

forbliver i. 

• Bolde i der ender i nul-pointområdet giver 0 point, også hvis de har 

studset et pointgivende kompartment og ryger ud igen. 

• En bold må gerne studse noget på dens vej. 

• En bold skal slås afsted med battet og eleven må kun slå til egne bolde.  
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• Tabes en bold, når bolden bliver inden for startområdet, må denne bold 

samles op og forsøges slås til igen. Skulle en bold trille ind i 

startområdet igen, må den gerne slås afsted. 

• Tabes en bold i nul-pointområdet, må bolden ikke tages op.  

Disciplindommeren skal holde øje med bolde i nul-pointområdet. 

• Tager en elev en bold op fra nul-pointområdet, tildeles 1 straffepoint. 

• Elever der slår til flere bolde end tildelt, tildeles 1 straffepoint pr bold. 

• Bolde, der ikke nås at blive slået afsted inden 2 min, går tabt. Dog tæller 

bolde, der er i luften, hvis de rammer og forbliver i en kompartment. 

 

POINTOPGØRELSE Bolde i hver kompartment bliver opsamlet og optalt af dommerteamet. 

Antallet af bolde bliver ganget med pointværdien og sammenlagt for hele 

klassen.  

En klasse vil forventeligt og realistisk set producere mellem 50 – 150 point, 

dog maksimalt 200 point. Resultatets noteres med en decimal. 
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Baneopstilling  

 

Pointopsamling til kvalifikationen 

 

Holmeskolen 4. B vinder fordi den har flest point i alt (et teoretisk maksimum). Højgårdsskolen 

4. A vinder over Kildeskolens 4. A fordi disciplin 1 afgør placeringen 58 over 57 point. 

Kildeskolens 4. A vinder over Dalens skole 4. E fordi disciplin 2 er større 70 point over 60 point. 

Dalens skoles 4. E vinder over Lyshøj skoles 4. X, fordi det afgøres på afrundingen 122,4 over 

122,3 point.  
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4. disciplin - Klasse-klassekamp 

Denne disciplin er en duel-disciplin, hvor klassen møder andre klasser. Denne disciplin indgår 

ikke i kvalifikationen til finalen. 

Klasse-klassekamp har til formål at skabe mere spil-tid for eleverne og en finalelignende 

situation med dueller – individuelle kampe, double eller mixed double for at skabe 

længerevarende spilsituationer som minder om reelt bordtennisspil i turneringsregi.  

Disciplinen skal afvikles som en cupturnering til kvalifikationsstævnet, så klasserne får et 

indblik i, hvordan finalen afvikles.  

Målet med formen er, at eleverne oplever at være koncentrerede og fysiske aktive i længere 

tid i et duel-spil. Klasse-klassekamp bør være tilrettelagt, som en klimaks med sjovt spil. 

Klasse-klassekamp anses også som venskabsklasse ”småkampe”, hvor eleverne oplever 

duelspillet og cupturneringsformen. De elever/grupper, der går ud af cupturneringen, kan 

opmuntre de tilbageblivende spillere/par/grupper og dermed fortsat bidrage til at skabe et 

klassesammenhold - Det er bedst at heppe mellem boldene og ikke under selve duellerne.  

I Klasse-klassekamp produceres der ikke point til online-registreringen, men 

kampvinderklassen går videre til kvart-, semi- og finale af dagens cupturnering. Klubben kan 

vælge at printe et diplom til lokalstævnets vinderklassen. Se appendiks. 

Der er op til stævneledelsen, at designe en cupturnering: 

• hvor alle elever i en klasse kommer i spil ved bordet.  

• hvor en klasse møder andre klasser.  

• hvor klassen oplever, at de har det sjovt og bidrager til kampene.  

• hvor der findes en stævnevinder for dagen. 

Dermed er rammen for afvikling af Klasse-klassekamp mere åben for arrangørklubben. 

Stævneledelsen skal sikre, at formålet med Klasse-klassekamp bliver indfriet ud fra, hvor 

mange borde, lokalestørrelse, klasser og elever i klasserne, der er tilstede, samt at afvikle 

cupturneringen inden for tidsrammen. Se tidsramme.  

Årsagen til at Klasse-klassekamp afvikles i en mere fri ramme er, at forholdene, klubkapacitet 

og antallet af klasser varierer meget og at vil aldrig give mening at rammesætte mindste 

detalje, hvis det der også skal være plads til sjov. Der er dog givet et eksempel nedenunder. 

Et eksempel med variationer 

Hver klasse opdeles i en A-gruppe, B-gruppe og en C-gruppe ud fra, at de, med bedste 

færdigheder i bordtennisspil er i A-gruppen osv. Denne opdeling, der foretages af læreren på 

forhånd, tilgodeser, at elever møder andre elever med samme færdighedsniveau og derved 

opnår mest ”lige” spil og mest fair spil. En A-gruppe i en klasse spiller så mod en anden klasses 

A-gruppe og så fremdeles. 
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Der kan fx spilles et sæt til 11. Der kan spilles individuelt eller double. Eller der kan af tidsnød 

spilles 11 bolde i double og når boldene er spillet, stiller det næste par op fra hver sin 

klassegruppe og spiller videre på pointstillingen. Eller så spiller de næste par et nyt sæt, hvor 

klassen med flest vindende sæt går videre til kvart-, semi- og finale.  

Der kan også spiles på tid fx hvert par spiller i 5 min. 

 

  

Men husk, at det handler om, at alle i elever får spilletid, får en oplevelse af, at man godt 

kan få bolden over nettet og at den enkelte elev oplever, at vedkommende har det sjovt 

og bidrager til det fælles mål. 
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 KLASSE-KLASSENKAMP (IKKE KVAL. TIL FINALEN) 

BESKRIVELSE Der er op til stævneledelsen, at designe en cupturnering, hvor alle elever i 

en klasse kommer i spil ved bordet, møder andre klasser, har det sjovt og 

oplever, at de bidrager til kampene.  

 

LÆRINGSMÅL Elevens kropslige balance øje-håndkoordination, præcision, overblik, 

vedholdenhed og konkurrenceevne, samt samarbejde inden for klassen.  

  

VARIGHED 36 min til indledende runder og 15 min til finale. 

 

DELTAGERE En hel klasse uanset antal 

 

MATERIALER 30 bander alt efter opstilling, minimum 4 bordtennisborde, 10 stk. store 

bolde (44 mm) og hver aktiv elev har et bat. 

Banderne er ikke et konkurrencekrav, men af praktiske årsager for at holde 

bolden inden for området, når der er flere borde opstillet.  

 

DOMMERKENDELSER • Hvis der vælges double, så bør der serves diagonalt. 

 

POINTOPGØRELSE Overvej 

• Hvis der er netbold og bolden ikke går over – overvej ombold. 

• Om bolden skal spilles over nettet 2 gange før, der kan gives point. 

 

 

Ex på en startopstilling 
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Cup-turneringsstruktur 

Klasserne kan opdeles i hhv. 4. og 5. klasser, hvis der er mange klasser fra samme trin, ellers 

kan de seedes ud fra Flest over nettet i en samlet pool.  

Af hensyn til den kapacitet, som klubben har, vil cupturneringsstrukturen se forskellig ud alt 

efter hvor mange klasser, der deltager på en stævnedag.  

Vælger stævneledelsen at seede, bør dette ske ud fra disciplinen Flest over nettet, således 

vinderklassen spiller mod klassen med færrest point og så fremdeles, fordi det er den struktur, 

der anvendes til finalen. Se varianter.  

Er der ulige antal klasser, vil en tredeling fx A-gruppe, B-gruppe og en C-gruppe imødekomme 

dette problem. Undgå walkover.  

Stævnedommeren er suveræn og strukturerer cupturneringen ud fra de fremmødte klasser. 

Vær klar til at ændre på dagens program, hvis en klasse lige pludselig ikke møder op eller det 

planlagte ikke passer alligevel. 
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Finalen 
Disciplinerne i finalen er indledningsvis to målbare seedningsdiscipliner og derefter to 

afgørende duel-discipliner. De to første discipliner har til formål at seede klasserne til duel-

disciplinerne, idet de afgørende duel-discipliner forudsætter en seedning. Alle klasser starter 

med de to målbare og kortvarige discipliner:  

• Klassens jonglører (2 min) 

• Klassens længdeslag (2 min)  

Herefter seedes klasserne i to cupturneringer: 

• Mixed double  

• Klasse-klassekamp (øvrige fra klassen) 

Duel-disciplinerne afvikles som to cupturneringer på baggrund af seedningen. Klasserne deles 

op i to grupper.  

Den ene gruppe, som er4 piger + 4 drenge fra samme klasse, dyster i mixed double, som er en 

olympisk disciplin, der giver et autentisk indtryk af, hvad bordtennis er under et OL, her bare i 

børnehøjde.  

Den anden gruppe dyster i Klasse-klassekamp, som de kender lidt af fra kvalifikationsstævnet. 

Se disciplinbeskrivelse. 

Finalen har en tidsmæssig begrænsning på 5 timer, og derfor er klasserne opdelt i to grupper, 

hvor der ikke byttes rundt. 

Opstilling til finalen 
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Finaleafvikling 

Vinderklassen af finalen er den klasse, der har det højeste samlede antal point ud fra de to 

cupturneringer. Ved pointlighed afgøres det ud fra mixed double ved antal vundet sæt. Ved 

pointlighed her afgøres det ud fra sidste sæt i mixdouble. 

De to cupturneringer foregår samtidigt i hallen. Det er læreren, som aflever en startopstilling 

til mixed double med 4 piger og 4 drenge og en startopstilling til den anden cupturnering, som 

er resten af klassen, der spiller Klasse-klassekamp. Eleverne forbliver i deres disciplin resten af 

finalen og der byttes IKKE rundt på grupperne mellem mixed double og klasse-klassekamp.  

Vinderklassen af en gruppe (cupturnering) får 8 point. Nummer to får 7 point. osv. 

Tredjepladsen, som giver 6 point, går til den klasse, der har vundet flest bolde i forhold til den 

anden semifinaleklasse. Ved ens antal vundne bolde afgøres placeringen ved antal vundne 

bolde i sidste sæt. Fjerdepladsen giver 5 point. De fire sidste klasser afgøres ved antal vundne 

bolde. Ved ens antal vundne bolde afgøres placeringen ved antal vundne bolde i sidste sæt.   

Klassens placeringspoint fra begge cupturneringer hhv. mixed double og Klasse-klassekamp 

lægges sammen. En klasse kan maksimalt få 16 point.  

Cupturneringsstruktur for både mixed double og Klasse-klassekamp.  

 

 

Facilitet og redskaber til finalestævnet: 

Der er ved hver disciplin nærmere specificeret, hvilke remedier, der skal anvendes. Her 

nævnes de væsentlige faciliteter for finalen: 

• Hal 20 x 40 meter med højttaleranlæg og netværksadgang. 

• Sekretariatsbord og 32 stole. 

• 8 stk. opstillede borde til duel.  

• 75 stk. opstillede bander (2,3 x 0,7 meter.) 

• 8 Pointtavler 

• 500 stk. bordtennisbolde a 40 mm.  

• 100 stk. 44 mm bordtennisbolde 
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Beklædning 

• Der må ikke spilles i hvid T-shirt.  

• Fodtøj skal være indendørs sko med lyse såler. 

• Der må ikke spilles i bare tæer. 

 

Finaleteamet 

Finaleværtsklubben skal stille med minimum 11 officials. Disciplindommere kan være ældre 

elever fra 8. og 9. klasse eller 60+ fra klubben.  

• Der skal være en stævnedommer, der er har været på ½-dagsuddannelse 

• Der skal være 6 disciplindommere, 3 mixed double og 3 ved Klasse-klassekamp 

• Der skal være 2 resultatberegnere, hvor en henter pointsedler og en betjener pc’en. 

• Der skal være 2 hjælpere til sideevent, der foregår udenfor. 

• Der kan være flere afløsere. 

 

Finalediscipliner 

Klassens jonglører og Klassens længdeslag 

Se kvalifikationsstævnet. 

Mixed double 
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 MIXED DOUBLE 

BESKRIVELSE Hver klasse stiller med 4 piger og 4 drenge, som danner 4 mixed doublepar, 

som udgør det hold, der repræsenterer klassen i denne disciplin. Hvert par 

spiller et sæt til 11 point mod en anden klasse. Der skal spilles minimum 5 sæt, 

selvom det er afgjort 0-3 kan det femte sæt være med til at afgøre stillingen.  

Når det 5. sæt spilles, indsætter læreren taktisk et af parrene igen. Det sidste 

sæt kan ved pointlighed være afgørende for placering på fx 3. og 4. pladsen. 

 

LÆRINGSMÅL Elevens evne til at fokusere, tænke, samarbejde og agere hurtigt under 

konkurrence.  

 

VARIGHED Cupturnering:  2:15 timer.  

Cup-runder 3 x 45 min. for hhv. kvart-, semi- og finale. 

Et sæt er anslået til at vare ca. 9 min. 5 sæt x 9 = 45 min 

 

DELTAGERE 4 piger og 4 drenge.  

 

MATERIALER 16 bander (indgår i en større opstilling), 4 bordtennisborde, 10 store bolde 

(44 mm), 4 pointtavler, 6 borde, 6 stole, pc, resultatark og hver elev har et bat. 

 

DOMMERKENDELSER • Der spilles som i double. 

 

POINTOPGØRELSE Der spilles 5 sæt til 11.  

Hvert vundne sæt giver ét point i den samlede finaleoptælling.  

Vinderen får 8 point, 2. pladsen giver 7 point, 3. pladsen giver 6 point osv. 
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Klasse-klassekamp 

  

BESKRIVELSE Hver klasse deles op endnu engang, hvor hver gruppe (ca. 2 – 8 elever) går til 

hver sit bord af de to borde. Det samme gør modstanderklassen, som bare 

går til modsatte ende.  

Der spilles 3 sæt som i kampsituation, men a la rundt-om-bordet, hvor hver 

klassegruppe forbliver ved sin egen bordhalvdel og løber rundt om en 

afstandsbande efter afgivelse af sit slag.  Se skitse. 

 

Første og andet sæt spilles til 21, hvor der efter hver sæt skiftes bordende 

mellem klasserne. Spillerne forbliver i spillet indtil en af klassegrupperne når 

21 point. Et vundet sæt giver 1 point. 

 

I det tredje sæt spilles der til 21, men her udgår spillere efterhånden som de 

begår en fejlbold eller ikke når sin bold i spillet. Disse bolde tæller ikke point - 

spilleren går blot ud af spillet. Når der kun er 2 spillere tilbage i på et af 

holdene (vilkårligt hold) stopper spillet midlertidigt for at fjerne 

afstandsbanden.  

Herefter fortsætter klasserne. Den modsatte klasses spillere går fortsat ud 

af spillet, hvis eller når de mister bolden.  

Hvis/når det andet hold bliver 2 spillere, så stoppes spillet midlertidigt igen 

for at fjerne deres afstandsbande.  

Spillet starter igen og der tælles videre på pointene til 21. 

 

De hold der kun er to spillere, skiftes til at slå som i double.  

 

LÆRINGSMÅL Elevens kropslige balance øje-håndkoordination, samarbejde, præcision og 

konkurrenceevne.  

  

VARIGHED 2:15 time til Cupturneringen. 3 runder a 45 min.  

Et klassehold 12 – 15 min varighed. 

 

DELTAGERE En klasse minus 8 elever (2 – 16 elever). 

 

MATERIALER 16 bander, et bordtennisbord, 1 stor bold (44 mm) og hver elev har et bat. 

 

DOMMERKENDELSER • Der spilles om point. 

• Der skal serves diagonalt. 

 

POINTOPGØRELSE Der skal spilles med to overskydende bolde i sæt. 

Den klasse, der har vundet flest sæt, går videre i cupturneringen.  

Vinderen af klasse-klassekamp cupturneringen giver 8 point, 2. pladsen giver 

7 point. Tredjepladsen går til den klasse, der har vundet flest bolde i forhold 

til den anden semifinaleklasse. Tredjepladsen giver 6 point osv. De fire sidste 

klasser afgøres ved antal vundne bolde.  

Ved ens antal vundne bolde afgøres placeringen ved antal vundne bolde i 3. 

sæt.   
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Opstillingsskitse 1. og 2. sæt  

 

Opstillingsskitse. 3. sæt - efter et stykke tid  
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Resultatopgørelse 

Vinderen er den klasse med flest point fra mixed double og klasse-klassekamp lagt sammen. 

Ved pointlighed imellem nogle af de 8 klasser, afgøres det med flest vundne sæt fra både 

mixed double og klasse-klassekamp. Ved sætlighed afgøres det ved flest vundne bolde i mixed 

double. 

  

Mixed double 
 

Klasse-

klassekamp 
 

Finalen 

Skole Klasse Afdelingsplacering Point Kolonne1 Point 2 i alt Plac. 

Holmeskolen 4. B vinder 8   7 15 1 

Strandskolen 4. C taber af finalen 7   6 13 3 

Højgårdskolen 4. A flest vundne sæt af semi 6   8 14 2 

Bakkeskolen 4. A færrest vundne sæt af semi 5   3 8 4 

Kildeskolen 4. E 

flest antal vundne bolde i 

kvartfinalen 4   4 8 5 

 Xx   

næstflest vundne bolde i 

kvart. 3   2 5 7 

 Xxxx   

tredje flest vundne bolde i 

kvartfinalen 2   5 7 6 

 Xxxxxx   

fjerde flest vundne bolde i 

kvartfinalen 1   1 2 8 
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Appendiks 
 

 

 

Introslange – øvelsesforslag til opvarmning: 

1. løb med bat og boldjonglering. 

2. løb hen over agilitystige med eller uden bold/bat 

3. hink med bat og boldjonglering. 

4. gå to go to og spil til hinanden med en bold. 

5. spil rundt om bordet og løb langt for at komme i næste ”kø”. 

6. tag bolde fra en kurv og slå dem 10 meter eller 15 meter ud over en bande. 

7. saml bolde fra gul og slå dem ned i en kurv på 1 – 2 meters afstand. Stående bag bande. 

8. løb med en ”trillende/liggende” bold på battet. 

9. løb to og to og hold i hånd, den frie hånd har bat og bold enten liggende bold eller 

jonglering. 

10. Løb og jongler med bat-sideskift 

11. jongler og samtidig sætte sig ned på gulv og rejse sig op igen. 

12. stå og jongler med to bolde. 

13. slå skruede bolde omkring et hjørne. 

14. slå skruede bolde med underskru (back spin) og få den tilbage igen. 

15. bat i den ene hånd – bold i den anden og løb (spurt) 15 meter. 

16. spil to og to på tværs af et bordtennisbord. Hvid midterstreg er ”net”. 

17. slå mod plastickrus og vælt kegler 

18. stå på et ben og jongler i 30 sek. 

19. hav to bat og to bolde – et i hver hånd og jongler. 

20. hav to bat og en bold - jongler fra det ene bat til det andet. 
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Resultat- og Disciplinark 

Kopier skemaerne over i et Word, indsæt de antal rækker, I har brug for. Print derefter.  

Flest over nettet 

Skole navn: 

 

Klasse:    

 Bord 1 Bord 2 I alt 

Antal bolde    

 

Klassens jonglører 

Skole navn: 

 

Klasse:  Antal elever ved start: 

Antal jonglører efter 2 min:  x 5 point I alt: 

 

 

Klassens længdeslag 

Skole navn: 

 

 Klasse:     

 Nul-

bolde 

0,1 p 0,2 p 0,5 p 1 p I alt 

Antal      200 bolde 

Point        

________,___ 

 

Resultatark kval. 

  Disciplin 1  Disciplin 2  Disciplin 3  I alt 

            

  

Flest over 

nettet 
 Klassens  

jonglører (j) 
 Klassens  

længdeslag 
 Kval. 

Skole Kl. 1 bold = 1 p 
s 

J. tilbage x5 p /J. 
s 

ktr. Total     oprund. 
s 

point 
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SAMTYKKEERKLÆRING 

 

Angående fotografering og videooptagelse af børn under 18 år til brug i Skole OL 

markedsføring og i uddannelses- og instruktionsmateriale.  

I ovenstående sammenhænge vil DBTU bede om lov til at tage billeder og video af jeres/dit 

(den forældremyndige) barn i forbindelse med Skole OL. 

 

Jeg / vi (forældremyndigheden):            

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________     

 

giver herved dags dato samtykke til, at billeder / videoer af vores/mit  

 

 

barn (den filmede): _________________________________________________________________________  

 

kan anvendes af Dansk Bordtennis Union, herunder klubberne til brug i markedsføring, 

uddannelse og instruktionsmateriale.  

 

Billedmaterialet vil fremgå på forbund- og foreningshjemmesider, i uddannelses og 

præsentationsmateriale, på Facebook, YouTube og Instagram. 

 

Dato:            /               20 

 

 

________________________________________________________________________  

Underskrift (forældremyndigheden) 

 

På forhånd tak DBTU 

 

Erklæringen opbevares fortroligt indtil den ikke er relevant mere. Herefter destrueres den. 
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Invitationer (er i vedhæftede pdf) 

Diplomer 



 

 

Vinderklassen 

____ fra   ____________ 
 

 

For lokalstævnet i 

_____________________ 
 

4.x                       Nordskolen 

 Sønderby BTK, d. 11.11. 2022 



 

 

 

Vinderklassen 

____ fra   ____________ 
 
 

For FINALEN i 

______________________________ 
 

4.x                       Nordskolen 

 CERES PARK ARENA - AARHUS d. 11.11. 2022 


