
                                                                                     
 
 

Til bordtennisklubber i hovedstadsområdet. 

 

I inviteres hermed til møde omkring opstart af det, vi kalder: 

 

                                  ”Regionalt udviklingsmiljø Hovedstaden”. 

 

Baggrund: 

DBTU ønsker, naturligt nok, at vores klubber og vores spillere får så gode forhold og 

muligheder, som det er muligt.  

DBTU har derfor iværksat en proces, hvor vi på landsplan ønsker at etablere 6-8 regionale 

udviklingsmiljøer, der skal støtte og udvikle bordtennissporten regionalt. 

 

Mål: 

Målet er bredt, og tager udgangspunkt i de ønsker og muligheder, der eksisterer regionalt. 

Målet er selvfølgelig også – stærkere klubber, kvalitet på træning, fastholdelse af flest mulige 

spillere, flere kvalificerede trænere i alle klubber. Et motto i vores intentioner er ”længst 

muligt i egen klub”. 

 

Vi ønsker: 

 Samarbejde og koordinering af regionale tilbud til spillere, så de får de bedst mulige 

udviklingsmuligheder. 

 Styrkelse af klubbernes træningstilbud. 

 Udvikling og opklassificering af trænere og ledere. 

 

Hvordan vi gør alt det, det har vi nogle idéer og forslag til. Intet kan dog lade sig gøre uden 

opbakning og involvering af klubberne i regionen. Derfor vil vi gerne se flest mulige til et 

opstartsmøde. 

 

                     Opstartsmøde:   Mandag d. 17. juni kl. 19.30 – ca. 21.00 på Gladsaxe Stadion, 

                                                    Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 

 

Følgende 10 klubber er inviteret: 

Brønshøj, København, Amager, Hvidovre, Brøndby, Frederiksberg, Dragør, B77, Gladsaxe og 

Kildeskoven. 



                                                                                     
 
 

 

Dagsorden: 

1. DBTU orienterer om mål, ideer og muligheder.  

2. Klubberne skitserer egne træningstilbud. 

3. De enkelte klubber præsenterer evt. tilbud til andre klubber om deltagelse i træning. 

4. De enkelte klubber præsenterer ønsker for træningsmuligheder (som klubben ikke selv 

tilbyder). 

5. Hvordan styres tilbud og hvordan ledes RUM – Hovedstaden? 

6. Næste sæson – hvad gør vi her op nu. 

 

Inden mødet vil vi gerne opfordre alle inviterede klubber til at svare på det 

spørgeskema/webformular, som kan findes på adressen: 

http://123bordtennis.dk/udvikling/hovedstaden Her står også lidt mere om projektet. 

 

I vedhæftede dokumenter kan der læses en kort information om planer og intentioner for 

DBTU’s Spor 2, som er etablering af de regionale udviklingsmiljøer. 

 

Tilmelding til mødet d. 17. juni bedes ske til DBTU: 

Lars-Henrik Sloth,  lhsloth@post.tele.dk, Tlf. 60 66 77 00                        

Tilmelding senest onsdag d. 12. juni. 

 

På vegne af: 

Dansk Bordtennis Union  

Jeppe L. Damsgaard, udviklingskonsulent,  

Lars-Henrik Sloth, Adm. Koordinator. 
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