
Evaluering U-EM 2015 

Sommerens U-EM i Bratislava var en utrolig varm oplevelse. Med temperaturer i hallen på lidt over 30 

grader, samt en luftfugtighed på omkring de 50 %, var det en udfordrende kulisse for samtlige spillere. En 

udfordring, som hele gruppen klarede fint. 

I år var første gang i mange år, at vi havde fuld trup med. Eliteudvalget, trænerne og jeg skal i efteråret, 

endnu engang se på, hvilke kriterier der skal være indfriet for, at vi som land deltager med et hold i en given 

kategori. Meningerne er mange… 

Det var ligeledes første gang i mange år, at der var en kvindelig coach med; Yu Han. Yu Han var coach for 

damejuniorerne.  

Målet for de danske spillere var, igen i år, at præstere på 100 % - i hver kamp. Hvis vi som individ og hold 

klarer det, så har vi tidligere vist, at vi kan konkurrere med de bedste. Samtidig ved vi også, at hvis vi ikke 

rammer vores topniveau, så er stabiliteten og sikkerheden i vores spil ikke god nok, og vi kan derfor tabe til 

de fleste.  

Ved en så stor begivenhed, som U-EM er for spillerne, får man oftest mulighed for at se spillerne i de mest 

pressede situationer. Situationer, som de ikke kommer i ved hjemlige holdkampe og GP-turneringer. 

Spillerne klarer de udfordringer meget forskelligt, men ganske få tør tage ansvar for sin egen præstation – 

mere om det senere.  

Generelt noterede jeg mig følgende: 

- Vores sikkerhed og evnen til at spille bolden på bordet skal vi forbedre. Vi har svært ved at følge 

med, når vores ”Plan A” ikke fungerer optimalt, og vores evne til at ændre i taktikken er ofte uden 

succes, da usikkerheden er for stor. I en 7.sæts kamp vil dygtige spillere justere ind undervejs, og 

det som fungerer i de første par sæt, fungerer måske ikke i de næste. Derfor er det vigtigt at kunne 

blande spillet og ikke kun spille på samme måde. Variation i placeringerne, skruen og tempoet er 

altid godt, men ofte er det nok ”bare” at spille bolden på bordet. 

- Vores serv-/returspil er blevet bedre, men vi halter stadig efter på dette punkt. Vi skal have flere 

muligheder i værktøjskassen både ift. servevarianter og returspil. 

- Når det handler om at håndtere modgang og kæmpe sig tilbage i kampene, så er vi langt efter de 

bedste nationer. Vi har ofte mere travlt med at vise omverden, at vi ikke spiller godt, og at vi er 

frustreret, i stedet for at arbejde med det konstruktivt og kæmpe rø… ud af bukserne. 

Når vi konkurrerer på internationalt niveau, må man forvente at få modgang. Nogle gange kommer man 

skidt for start, andre gange har man marginalerne imod sig, og nogle gange er man ikke tilfreds med, 

hvordan bolden hopper.  

Samtlige danskere klarer medgang rigtig fint, men desværre modgang tilsvarende dårligt. Ofte er spillerne 

ikke klar på at tage udfordringen op, og i mange tilfælde skyldes det, at de ikke er vant til at klare 

udfordringer i den daglige træning. Der er desværre ved at brede sig en tendens, hvor et nederlag, en dårlig 

præstation eller en dårlig træning skyldes træneren, holdkammeraterne, bolden, lyset, opvarmningen, bat 

m.m., men aldrig én selv. For at udvikle sig er man nødt til at tage ansvar for sig selv og sin egen præstation. 



Hvis man hele tiden skubber ansvaret fra sig, accepterer man ikke, at f.eks. præstationen ikke var god nok, 

og læringen udebliver. Spillerne skal lære at starte med at kigge indad og være ærlige overfor sig selv 

omkring præstation og resultat.  

Denne indstilling og attitude gør sig ligeledes gældende i spillernes forberedelse. Når modstanderne er fra 

store nationer som Frankrig, Rusland, Tyskland m.fl., og kampene spilles i A-hallen, så er vores opladning, 

indstilling og attitude upåklagelig. Når modstanderne hedder Wales, Serbien og Ukraine, og spilles på bord 

24 i B-hallen, så slækker vi på opvarmning, mental opladning og generel forberedelse. Det er noget, som 

spillerne skal lære, men det er beklageligt at se en indstilling, som mest kan beskrives som nonchalant, når 

modstanderen i næste runde ikke er fra en bordtennisklingende nation. Det bliver dog på ingen måde 

nemmere, hvis opvarmning, forberedelse og andre basic-ting ikke er på plads. 

Spillemæssigt vil jeg fremhæve et par præstationer.  

Alle spillere på damejunior-holdet gjorde en flot holdturnering. Godt spil, herlig udstråling og vindervilje 

hele vejen igennem, og Nicolines hop på lidt mere end 100 placeringer på den nye verdensrangliste vidner 

også om flere sejre over højere rangerede spillere. Damejuniorerne viste hele tiden tro på egne evner og en 

flot moral, og alle tre piger kan være tilfredse med deres holdturnering.  

I singleturneringen gik Andreas hele vejen til 1/8-finalen. Som 1. års junior er det flot af gå så langt, og 

måden det skete på vidner om en positiv fremgang. Andreas evne til at omstille sig mod forskellige spilstile 

var udslagsgiven, og selv om sidste års europamester Cassin blev for stor en mundfuld, så viste U-EM, at de 

næste par år kan blive spændende for Andreas, hvis han formår at bygge en masse fysik og mental styrke 

oven på sin bordtennis. 

Og så vil jeg bruge et par linjer på Thomas Olsen, Esbjerg. Thomas er frontfigur på implementeringen af et 

nyt og meget spændende statistikprogram, Dartfish. Thomas har været på diverse workshops med Team 

Danmark for at dygtiggøre sig i programmet, der har et næsten uendeligt antal statistiske muligheder. 

Thomas arbejdede utrætteligt under hele U-EM med at dygtiggøre sig i programmet – alt sammen til 

forhåbentlig stor gavn for de danske ungdomsspillere, som bliver valgt ud, eller som selv vælger at benytte 

sig af programmet. Tak Thomas, flot arbejde! 

Nu er den kommende tid rigtig vigtig! Spillerne skal nu hjem og arbejde hårdt og målrettet med de ting, 

som U-EM viste, at der var behov for. Alle spillere har fået en evaluering, og træner(e) har fået / eller er ved 

at få, en skriftlig og/eller mundtlig evaluering.  

Nøgleordet her er igen: Udvikling. Bliver der arbejdet hårdt, seriøst og længe, så kommer forbedringerne 

også. Det, man træner på, bliver man god til, og jo hårdere og mere seriøst, du træner, jo bedre bliver du. 

Her kan spillerne passende starte med at vise ansvar… Slut med undskyldninger og ind og med en smule 

ydmyghed og hårdt arbejde. Potentialet ser jeg flere steder, men det er ikke andet end en god start. 

Rigtig god sæson til spillere, trænere, ledere og forældre. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet i den 

kommende sæson. 

Christoffer ”Stuff” Petersen 

Ungdomsansvarlig 


