
- Hvorfor skal vi (igen) uddanne os? 

- Er vi forandringsparate og tør vi tage 
bolden op?

Uddannelse og forandringsparathed



-

Fundamentet skal være i orden DBTUs fundament?



Vores fundament

Ungdomsbordtennisspillere i klubberne•

Den bredde masse•

• Veluddannede trænere og ledere

Meningsfuld træning•

Meningsfuld konkurrence•

Det gode bordtennismiljø•

• Ressourcer

• Viden

Forældre •

•

Vores vision og mission = vores pejlemærke



Vores udfordring?



Uddannelse og 
forandringsparathed











UDDU turde, da de lavede deres nye uddannelse

• Der skulle flere knapper 
at trykke på, 

• flere klodser at bygge 
fundamentet på, 

• anderledes kompetencer 
at arbejde med for 
trænerne.



Den nye uddannelse henvender sig til bordtennistræneren (nye 
som gamle) og tager udgangspunkt i at give træneren 
værktøjer til at skabe det gode udviklingsmiljø for spillerne. 
Uddannelsen har en mere filosofisk, pædagogisk og 
sportspsykologisk tilgang til indholdet, da disse værktøjer er 
med til at skabe det gode udviklingsmiljø og dermed at 
fastholde flere unge i sporten. De nye trænerkompetencer som 
efterlyses, kræver langt mere end selv at kunne spille, vise og 
forklare bordtennis. 



Begrebet aldersrelateret træningskoncept (ATK),  anses 
som en del af helheden. Den nye uddannelsesstrukturs 
indhold har både implementeret ATK, samt bordtennis' 
aldersrelaterede træningskoncept certificering (BAT-
certificering).

Såkaldt bordtennisuddannelse 2.0 som er en af de solide 
fundamenter til vellykket medlemsfremgang, vellykket 
fastholdelse og mange nye internationale stjerner. 



et helhedssyn på børn og unge og som er nysgerrige på deres liv udenfor 1.

idrætsarenaen.

Trænere der er engagerede og fagligt dygtige, så de er i stand til at coache og involvere 2.

børn og unge til mestring og refleksion over egen idræt, fremfor et konstant fokus på 

resultater og træning af bestemte øvelser, så de kan vinde den næste konkurrence

den rette trænerprofil i forhold til målgruppens alder, køn, motivation og mål med 3.

idrætsdeltagelse.

Uddannelse i ungdom spillerens udvikling indenfor de fysisk, 4. psykisk og sociale trin.

Store  menneskelige egenskaber.5.

Overvej på hvilket hold og til hvilken aldersgruppe, ens bedste træner skal være træner. I 

den canadiske model er det ikke på klubbens bedste hold, men derimod for begynderne 

og børnene.

Er det de rigtige vi sender på kursus?

Den dygtige (ungdoms) træner har:



Hvorfor starte med de ca. 50 DT klubber?



Er DT klubberne reelt ikke
”arketypen”, repræsentative?

• Måske umiddelbart ulogisk, men…… spydspidser, flagskibene! 

• Incitament, ressourcer, økonomi

• Gode rollemodeller for spillere og forældre, ved DT kampe og ved stævner, når træneren er tilstede, 
og kan coache, evaluere og udvikle

=>
•Alt andet lige har DT klubberne (grundet deres størrelse, struktur, ressourcer m.v.), flere 
ungdomsmedlemmer gennem ”systemet” end de små klubber på 10-25 medlemmer, og kan derved 
langt hurtigere bidrage til den ønskede medlemsfremgang og skabelsen af de ønskede miljøer. Lykkes 
DT klubberne med bedre ungdomsarbejde får de tillige bredere talentmiljøer, og bedre spillere på sigt 
(påstand)!



I virkeligheden handler dette mindre om DT klubbernes elite/divisionshold, 
men mere om det helt afgørende arbejde i ungdomsafdelingerne, hvor vi har 
brug for flere og bedre trænere! Og gælder det ikke i alle klubber?

Flere nye elementer i uddannelsen•

• Nye værdier, nye koncept er,  ny viden – skal være sjovt, ny teori, 
sæsonplanlægning, coaching m.v. 

• Merit ordning

Hvad med de nuværende og erfarne trænere? 
”Er de ikke gode nok” ?



Fremgang for DBTU (målet): 
2.000 • ekstra medlemmer frem mod 2021 (30 % vækst blandt de unge 10-19 årige) 

• Gøre det attraktivt for piger at dyrke vores sport (skaffe 6-700 ekstra inden 2021) 

Midlerne: 
• Styrke klubberne lokalt (klubudvikling generelt, trænere blot ÈT af midlerne)

• Sikre flere, bedre uddannede trænere bredt i DK, så vores ”tilbud” forbedres, så vi kan holde 
på medlemmerne

• Gøre det sjovt for de nye at spille BT (nye koncepter)

• Intensivere dialog og samarbejde med skolerne (Skole OL)

=> Fastholde de unge i vores sport 

(For)målet



Behovet for forandring i tal og grafik 
– gælder det også i din klub?
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=> et af flere midler til (fornyet) fremgang og forandring for bordtennis Danmark 

Flere og bedre trænere



Meningsfyld konkurrence? Tankevækkende………..

Stof til eftertanke? ☺ Tak for i dag!

https://www.youtube.com/watch?v=X9Pc1vf_tlg

Men det er ikke nok, der er flere områder vi skal ind tænke

https://www.youtube.com/watch?v=X9Pc1vf_tlg

