
 

 

 
 

 

 

 Hvorfor har vi færre ungdomsspillere 
i vores bordtennisklubber? 
 
 
Hvad er årsagerne? 
 
Hvordan vender vi udviklingen? 

 

 

 

 

                       ”Der kommer ingen løsning faldende ned fra himlen!!” 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Baggrund for undersøgelsen. 

Gennem de seneste år har bordtennisklubberne i hele landet oplevet medlemstilbagegang, hvor flere 

klubber også er lukket pga. faldende aktivitet.  Det gælder for mange klubber, men selvfølgelige ikke alle.  

Faldet i antal ungdomsspillere har været størst hos JBTU, hvor faldet har været på godt 45 % i løbet  

af ca. 5 år. Den udvikling vil vi gerne forstå, og den udvikling vil vi gerne vende. 

 

Undersøgelsesmetoder. 

Undersøgelse er opbygget af to dele.  

Første del er en nøje gennemgang af alle de tal der kan findes omkring, hvor mange ungdomsspillere 

klubberne har. Der ses dels på de tal klubberne årligt registrerer hos CFR/DIF, dels på antallet af spillere, 

der har løst licens og har spillet kampe i en turnering under JBTU, DGI eller DBTU. 

Ingen af tallene giver det rigtige antal aktive spillere. DIF-tallene vil være for høje, da de dækker over alle 

spillere fra to halvsæsoner. Ratinglisten vil give et for lavt tal, da mange klubber har spillere, der ikke har 

løst licens. Det vigtige er dog at se på udviklingen, og her er der nogenlunde ens tendenser i de to 

forskellige sammentællingsmetoder. 

 

Anden del af undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle via internettet har kunnet svare på 

et webbaseret spørgeskema. Der stilles i alt seks spørgsmål om årsager til frafaldet og ideer til, hvad der 

kan gøres for igen at få flere ungdomsspillere. Spørgeskemaet har været åbent for alle og det har været op 

til den enkelte person at dele de erfaringer og holdninger, som han/hun synes er relevante. 

 

Undersøgelsen har ikke taget fat på nogle af de spillere, som er stoppet og om årsagerne hertil. Det kunne 

selvfølgelig være interessant også. Tallene viser størst tilbagegang hos de yngste, så det kan formodes, at 

tilbagegangen mest af alt er mangel på tilgang af spillere på 0-12 år. 

 

31 personer har svaret på spørgeskemaet. De fleste besvarelser kommer fra erfarne klubledere, men der er 

også besvarelser fra forældre, der kun har haft deres børn i sporten i ca. 2 år. Der er måske værd at 

bemærke, at ingen af besvarelserne har nævnt noget om udfordringen med at tiltrække piger til 

bordtennis. 

 



 

 

 
 

 

Relevante uddrag af indsamlede besvarelser 

Klubledere, trænere og forældres bud på årsagerne til frafald bl.a. ungdomsspillere. 

En forælder skriver: 

Mine drenge har kun spillet bordtennis i 2-3 år, så ved ikke hvordan sporten så ud tidligere. 

Men der er mange tilbud for børn i dag. Mange flere end for nogle år siden, så man skal virkelig gøre en indsats for at 

fastholde og få vakt børnenes interesse for bordtennis. 

En klubleder skriver: 

Bordtennis er i hård konkurrence med en række andre tilbud. Der er kommet mange kunstgræsbaner i fodbold, så nu 

er fodbold en helårssport. Det har desværre også kostet mange af vores medlemmer.  

Flere nævner udfordringen fra Ipads og e-sport: 

En generel træthed hos børnene. De oplever en masse krav, forældreindblanding og overvågning i deres dagligdag. 

Allerhelst vil mange (især drengene) gerne sidde med en Ipad efter skoletid. Det er oplagt, at det er sjovt at spille de 

nye farverige action-spil. Det er mindre oplagt, hvorfor det er sjovt at gå til bordtennis. Spillet kan være svært for 

nybegyndere og det kræver en ret kyndig træner at gøre spillet interessant for mindre øvede spillere. 

En leder skriver: 

Anerkend at ratinglisten er et problem. Den er ikke et problem for alle, men problemet er bare, at vi også har brug for 

dem, som lider under listen. Bordtennissporten er helt unødvendig hård ved sine udøvere.  

Ingen kan gemme sig. Alt skal frem i lyset. Alle tabte kampe gør spilleren dårligere ifølge ranglisten. 

En forælder skriver: 

Som forælder til to ungdomsspillere tror jeg, at en stor del af faldet skal findes i manglende forældreopbakning. 

Bordtennissporten er meget afhængig af forældrenes opbakning, da der skal afsættes rigtig mange weekender til 

kampe og turneringer - oftest med kørsel i hele landet. Hvis sporten generelt får et bedre tag i forældrene tror jeg det 

vil fastholde langt flere.  

 

En erfaren klubleder skriver: 

Vi mangler ledere/trænere der følger spillerne til både træning og kampe/stævner. For mange spillere deltager ved 

stævner mv., hvor det er forældrene, der står for det hele. Det giver ikke oplevelse af at man er vigtig. 



 

 

 
 

En klubleder skriver: 

Vi har for meget fokus på turneringer og resultater i stedet for gode oplevelser ved træning. 

Vi har for meget fokus på at bordtennis absolut skal være idrætsgren nr. 1.  

Lad også dem der kun vil have bordtennis som nr. 2 eller 3 være med. 

For meget fokus på at lægge klubber sammen i stedet for at dyrke små lokale klubber. 

Kravet om licens til alle ved alle stævner og ikke mulighed for licensfrie rækker, hvor man hurtigt kunne lokke en ny 

med ved et stævne, hvis de kom forbi. 

Vi skal have fokus bordtennissportens DNA, og ikke bare gøre det samme som andre idrætsgrene. 

 

En klubformand skriver: 

Jeg kan se, hvor vi i vores klub er udfordret i forhold til at rekruttere spillere. Vi mangler i den grad frivillige, der kan/vil 

løfter de opgaver, der kan rekruttere nye spillere.  

Vi mangler trænere til de yngste, der vil hygge sig med spillerne uden at skulle have betaling for det.  

Betalte trænere til alle presser prisen op. 

Vi mangler frivillige, der vil tage ud i skolerne og organisere SFO-træning og markedsføre bordtennis. 

 

En træner/leder skriver: 

Vi ved godt, hvorfor spillerne kommer til klubberne og vi ved også, hvordan vi fastholder dem. Der er nemlig en 

sammenhæng mellem dygtige trænere og ledere og antallet af børn og unge, der dyrker idræt. Stort set alle klubber 

med dygtige ledere fuld af energi og entusiasme skaber store klubber. Men hvad vil det sige at være en dygtig 

træner/leder? Det er de trænere/ledere, som formår at få barnet/spilleren til at føle sig anerkendt og respekteret. 

Meget af udviklingen kan vendes, hvis vi kan finde og udvikle ”talentfulde” trænere, der involverer og engagerer sig i 

sine spillere. 

Flere nævner bordtennissportens synlighed i medier og TV.  

 

F.eks. denne leder: 

Jeg tror også, at en kendt offentlig figur som Michael Maze tidligere har været med til at trække mange unge 

mennesker til sporten. Man kan håbe, at Groth eller en anden kan have samme effekt i fremtiden. Jeg er sikker på at 

idoler har stor indflydelse på rekruttering og fastholdelse. Vi skal derfor have vores sport mere frem i medierne. 

 



 

 

 
 

 

Det siger klubledere, trænere mv. om hvordan vi igen får flere ungdomsspillere. 

En klubleder skriver:  

Vi skal have kvalitet i træningen og godt miljø i klubben. 

Ildsjælene skal have noget løn, så de kan bevares i klubben. 

DBTU skal være med til at pleje ildsjæle og droppe alle mulige projekter.  

Luk ratinglisten.  

En klubleder skriver: 

DBTU og JBTU burde nok kigge på effekten af ratingpoint og stævnetilmelding.  

Klubberne skal blive bedre til at organisere sig og rekruttere frivillige.  

Trænerne og ledere skal blive dygtigere til at lære fra sig. De skal uddannes og motiveres.  

Vi skal opsøge de unge på skolerne. Gennem samarbejde med skoler og sfo’er, som alle bør have bordtennisborde i 

fælleslokalerne.  

En klubleder skriver: 

Uanset om vi tæppebomber hele mediefladen i Danmark, så starter fremgangen hos de ledere og trænere vi nu 

engang har. Det er dem der skal gøre arbejdet.  

Der er kun os selv til at skabe fremgangen. Hvilket i grunden er positivt, for så er skæbnen i vores egne hænder og det 

er bare at komme i gang. 

 

En forælder skriver: 

Jeg savner især samlet information fra JBTU, DBTU og DGI. Al information skal man som forældre være god til selv at 

hente de rigtige steder. Herunder hjemmesider, Bordtennisportalen, Facebook grupper, mails etc. Det kunne være en 

kæmpe fordel at få tilsendt nyhedsbrev ind imellem fra JBTU og DBTU.  

En forælder skriver: 

Vi skal sikre os at der er tilstrækkeligt med kvalificerede trænere/dommere. Løbende uddannelse/motivation. En 

dygtig bordtennisspiller er nødvendigvis ikke en dygtig underviser 😊 

Vigtigt med fokus på coaching & opmærksomhed af/til den enkelte spiller. Det er til stævner, den enkelte spiller 

rykker. Coaching er af stor betydning for motivationen/resultatet. 

 



 

 

 
 
 

En forælder fortæller: 

Vi har været til flere stævner, hvor der har været ret få deltagere. Det gider vi ikke.Meget lækkert at opleve et JM, 

hvor der bare var rigtig mange spillere i alle rækker. 

 En forælder skriver: 

Vi skal have mere fokus på mellemklassespillerne også ift. tilbud, træning, coaching til stævner m.m. - har man flere 

trænere i klubben, kunne man måske dele niveauerne mellem sig. De skulle jo gerne blive morgendagens elitespillere. 

Flere stævner a la begynder-talent stævnerne hvor flere spillere har en chance for at få medalje (og blive rykket 

op/ned ift. niveau fra stævne til stævne). Det øger motivationen. Stævnerne med A- og B-slutspil er også gode. 

Evt. træningslejre for andre end elitespillerne, hvor de lavere niveauer oplever at blive inviteret. 

En ungdomstræner skriver: 

Det kunne være spændende at se hvad der skete hvis alle der blev 15 år i fødselsdagsgave fra DBTU fik et gratis 1-2-

træner kursus eller lignende. Vi har behov for flere hjælpere. 

--- 

Min bestyrelse var fantastisk da vi var ca. 35 spillere, men nu hvor vi er over 70 spillere går det galt på det 

administrative og samarbejdet mellem bestyrelsen og trænerne.  

Jeg gad godt at der var en uddannelse som tog hele klubben i stedet for elementer af klubben.  

En forælder skriver: 

Opskriften er gode trænere, som formår at vække interessen og at fastholde børnene. Give dem succesoplevelser. 

Skabe et fællesskab i klubben, hvor der både er mulighed for sjov og ballade men også seriøsitet. Det er meget 

"nemmere" at gå til fodbold, da vennerne gør det. Ofte skal man som forældre køre med børnene, når de skal til 

bordtennis, fordi der ikke er så mange klubber og slet ikke i de små byer. Det kræver en indsats. Børnene skal virkelig 

efterspørge det, ellers er det nemmere at vælge en anden sport. 

 

Vigtigt at gøre sporten til både en individuel sport og en holdsport. Dvs. man skal føle man selv får muligheden for at 

udvikle sit spil og samtidig være en del af et hold og en del af en klub. Diverse bordtennislejre i skolernes ferie er en 

stor succes. 

--- 

Ratinglisten er et tilbagevendende diskussionsemne. Både på godt og på ondt. Til tider er angsten for at tabe points 

større end lysten til at spille. Og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være retfærdigt, at man kan 

tabe point ved at tabe til én, der fx er 10 år ældre end én selv. 



 

 

 
 

En leder fra en lidt større klub skriver: 

Overveje om vi større klubber skal starte ekstra træningssteder (evt. i mindre byer i geografisk lille afstand fra klub). 

Evt. i samarbejde med lokale idrætsforeninger. 

--- 

Vi skal igen og igen huske at udvikle på de næste begyndertrænere inden vi har brug for dem. 

Følordninger er afgørende. Pyt med deres spilleevner. Det er afgørende at finde og støtte dem der vil, men som 

samtidigt "KAN" sælge det fede ved at spille bordtennis, kan styre en flok unger, kan sikre at de har det sjovt men også 

lærer noget. 

--- 

Jeg savner fede plakater og flyers i editerbare formater. Klubnavn, kontakt, sted, tider. 

--- 

Til DBTU/JBTU: Mit store ønske er at forbundenes primære indsatser ændres fra at være på lands og regionsbasis. 

Stort set alle ansættelser siden år 2000 har (min påstand) ikke givet det afkast der var ønsket. Jeg opfordrer til at 

projektpenge bruges mere lokalt. 

En klubleder/forælder skriver: 

En hjemmeside, der kommunikerer mere til forældre, der intet aner om bordtennis. 

--- 

I vores klub er bordtennissporten meget omtalt i de lokale medier. Mindst lige så omtalt som de alle største 

sportsgrene. Det betyder, at alle i området ved, at der er en bordtennisklub, som de kan spille i.  

De gange, vi har haft kræfterne til at lave SFO-bordtennis, har det været givtigt i forhold til at rekruttere nye spillere. 

 

En klubleder skriver: 

Vi har de sidste seks år haft en konstant tilgang af Yngre Drenge og Puslinge. Mange forsvinder igen, så antallet har 

ligget nogenlunde konstant omkring de 50. 

Vi har et Introduktionshold, som det er gratis at være med på og hvor man bare kan møde op og se, om det 

overhovedet er sjovt at spille bordtennis. Der er i gennemsnit 4-5 nye spillere hver uge. Det er langt fra alle, der 

melder sig ind. 

En forælder skriver: 

Jeg har set i min søns klub, hvordan trænerkvaliteten og stabiliteten har været med til at bygge en stor afdeling op. Og 

så hvordan når kvaliteten/stabiliteten daler, så forsvinder spillerne. Børnene bruger fritiden der hvor de får noget 

igen. 



 

 

 
 

En klubleder skriver: 

Forældre skal involveres i ungdomstræning/aktiviteter - de er en ressource. 

Mere fokus på RUS - mindre fokus på resultater (afskaf rating for ungdom). 

Mere fokus på udvikling af miljø frem for individuelle resultater. 

De nyeste og dårligste spillere skal have størst opmærksomhed for at få dem fastholdt og udviklet til et niveau, hvor 

de i højere grad kan styrke hinanden. 

Trænerne skal lave outtro til alle træninger - og husk at nævne alle børns navne til alle træninger 

Klubben skal lave løbende information (nyhedsmails, Facebook-opslag mv.) til forældre om træning og aktiviteter. 

En klubleder skriver: 

Fokus på andet end stjernespillere. Den gode historie i den lokale klub giver bedre pr end elite. 

God legepræget træning giver medlemmer og fastholder.  

Få også pigerne med i træningen. Ikke specielle hold for pigerne, men fokus på dem sammen med drengene. Her kan 

BT adskille sig fra nedre grene. 

Vi skal have lokale kurser for hjælpetræner.  

Bedre tilbud til juniorer vil være fint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Opsummering og diskussion af indsamlede besvarelser 

Hvorfor er der blevet færre ungdomsspillere i de jyske bordtennisklubber? 

Tallene viser at faldet i ungdomsspillere er en tendens der har varet over flere år. Tallene kan dog ikke give 

os svar på årsagerne til problemerne. Tendensen er en generel udtynding, hvor det dog skal bemærkes at 

faldet har været størst hos de yngste årgange. Antallet af børn i Danmark i puslingeårgangene har været 

uændret, så årsagerne til faldet skal findes i en kombination af en evt. ændret ungdomskultur, forhold i de 

enkelte bordtennisklubber eller specifikke lokale omstændigheder.  

Erfaringer siger også, at tilstrømningen til bordtennis er OK. Opgaven er at fastholde flere. 

 

Konkurrence og kvalitet. 

Flere besvarelser påpeger, at konkurrencen med andre idrætter er blevet hårdere. Fx er fodboldklubberne 

begyndt at få kunstgræsbaner, så deres sæson trænger ind over indendørsidrætterne og børnene er blevet 

tvunget til at prioritere. Kunstgræsbanerne er fodboldklubbernes løsning på det frafald de selv har oplevet 

pga. den lange vinterpause de har haft før i tiden. Bordtennis er altså nødt til at sikre sig, at det produkt, 

der tilbydes helt lokalt i klubberne, er så godt som muligt, og mindste lige så godt som de andre idrætter. 

Det er den simple opskrift for at holde på ungdommen. 

 Vores sport er mindst ligeså sjov som de andre tilbud. I mange klubber tales der om, at bordtennis er andet 

eller tredje valg, for mange børn. Hvis vi gør vores bedste og tror på os selv, så kan vi være 1. prioritet hos 

mange. Vi skal dog også have plads til dem, der gerne vil flere idrætsgrene. 

 

                                              



 

 

 
 

 

Skolereformen. 

Skolereformens indførelse fra august 2014 har helt sikkert været af væsentlig betydning specielt i de yngste 

årgange. Alle ellever fik en noget længere skoledag (+1-1½ time dagligt).  Det er i hvert fald oplevelsen i en 

del bordtennisklubber, og vores medlemstal tyder også i den retning. 

Der er dog lavet meget omfattende undersøgelser af, hvilken effekt skolereformen har haft på 

medlemstallet i foreningsidræt i hele Danmark i alle idrætsgrene samlet. Her ses der ikke tegn på at 

reformen har haft en negativ påvirkning. Faktisk har der været en stigning i medlemmer i skolealderen 

(https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/medlemstal/dif_idraetten_i_tal_2016.pdf?la=da).  

Groft sagt kan man sige, at det typer på, at dem der er stoppet til en idræt er startet til en anden i stedet. 

Skolereformen har altså ikke haft den negative påvirkning man frygtede.  

Måske har for mange bordtennisklubber ikke tilpasset tilbud og træningstider mv.  Børn går stadig til idræt, 

også under den nuværende skolestruktur.  

Det er vigtigt at påpege at medlemstallet i bordtennis også var faldende inden skolereformen, samt i år to 

og tre efter. Derfor må der være flere og andre grunde til den negative udvikling. 

 

 

               

 

 

 

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/medlemstal/dif_idraetten_i_tal_2016.pdf?la=da


 

 

 
 

 

Besvarelserne fra undersøgelsen peger på følgende mulige årsager: 

 
Ydre faktorer: 

 
Skolereformen = mindre tid til fritidsaktiviteter. 
Konkurrence fra mange andre tilbud. 
Flere kunstgræsbaner = længere fodboldsæson. 
Unge bruger mere tid på e-sport, Ipads mv. 
Familier med mere presset tid. 
Mediernes manglende fokus på bordtennis. 
 

 
Klubfaktorer: 

 
Mangel på kvalificerede og engagerede trænere og ledere. 
Klubbernes fysiske rammer. 
For få ledere, coaches med til stævner/holdkampe. 
Forældrene skal selv stå for mange ting. Stævnetilmelding, coaching, kørsel mv.  
Klubberne mangler/glemmer sociale aktiviteter. Kun træning og turnering. 
 

 
DBTU faktorer: 

 
Træneruddannelse. 
DBTUs projekter/prioriteringer. 
Rating og ratinglister. 
Stævner. 
Sæsonplan. 
Manglende Maze-effekt. 
 

 

 

 



 

 

 
 

  

De ydre faktorer 

 

 

Det særlige ved dette område er at klubberne, DBTU, DGI eller lokalunionerne ingen indflydelse har på 

disse forhold. Skolerne har den struktur, de har, IT- og e-sport vokser, familierne vil fortsat have travlt, og 

der vil fortsat være mange andre spændende tilbud også. Dette kan vi ikke ændre ved. 

Medierne har det fokus på bordtennis, de har og sporten vises ikke ret ofte på DR, TV2 eller andre medier. 

DBTU, DGI og lokalunioner kan – med de midler, der er til rådighed – ikke gøre mere for eksponeringen i de 

store nationale medier, end de allerede gør via den direkte kontakt. Fx har DBTU en pressechef, der 

konsekvent sender pressemeddelelser til medierne, når der præsteres på højt niveau i bordtennis. De 

idrætsgrene der fylder meget på TV kan tælles på en hånd (fodbold, håndbold, tennis og cykelsport), så alle 

andre må finde andre kanaler. Det har vi ikke nogen indflydelse på og det er vi langt fra ene om. Der 

streames dog fra rigtigt mange turneringer, og der ligger mange super gode og sjove bordtennisindslag på 

YouTube mv. Alle der vil opleve bordtennis kan nemt finde det. Det skal ses som en mulighed.  

Den brede befolknings kendskab til bordtennis nævnes af flere, som bedre under ”Maze-æraen”. Det er 

helt sikkert, at bordtennissporten var mere eksponeret. Det er dog også en sandhed, at DBTU ingen eller 

meget lille betydning havde for denne Maze-effekt, der i høj grad skyldtes hans personlighed.  

Hvordan vores topspillere eksponerer sporten, handler altså også om tilfældigheder og er uden for 

klubbernes eller DBTU, DGI og lokalunionernes kontrol. Omvendt kan man også sige, at mange børn, der i 

dag begynder til bordtennis, ikke kender Jonathan Groth. Elitespillerne behøver altså ikke at have 

afgørende betydning for klubbernes evne til at rekruttere, selvom man ikke kan afvise, at mere eksponering 

vil kunne øge mulighederne.  

Inden for samme kategori skal nævnes topspillernes resultater og om disse har effekt på klubbernes evne til 

at rekruttere. Her er der ingen tegn på sammenhæng, rent statistisk, på tværs af mange sportsgrene. 

Meget tyder på at eksponeringen er vigtigere end resultaterne. Det så vi også i bordtennis sidst i 00’erne, 

hvor det danske landshold og Michael Maze var fremme. Den årlige medlemsregistrering viste en stigning i 

et år, midt i en lang periode, der ellers var karakteriseret ved at være støt faldende. Men der gik ikke mere 

end to år, før medlemstallene faldt igen, hvilket kunne tyde på, at man havde svært ved at fastholde alle de 

nye, der mødte om i klubberne. Erfaringerne viser at klubbernes fundament og produkter skal være sikret, 

før man kan have varig gavn af en øget eksponering i de nationale medier. 



 

 

 
 

  

Klubfaktorer  

 

 

Langt de fleste besvarelser i undersøgelsen fokuserer på forhold i de lokale klubber. Spillerne kommer i 

klubberne en eller flere gange om ugen. Derfor skal oplevelsen i dagligdagen være god, sjov, inspirerende, 

lærerig og man skal møde venner og engagerede ledere og trænere. Kort sagt skal ”tilbuddet” være 

attraktivt. 

Nøglepersonen er træneren. 

Næsten alle nævner gode ledere og trænere som afgørende for succes eller fiasko. Der skal være trænere 

til hver træning og der skal/bør være trænere med ved de forskellige stævner og turneringer, for at sikre at 

børnene får den bedste oplevelse.  

Udfordringen med at finde nok engagerede og kyndige ”frivillige” er helt sikkert en opgave som klubberne 

udfordres af konstant. Det har måske været nemmere at skaffe før i tiden, men mange klubber har i dag 

svært ved at løfte opgaven med at rekruttere og organisere frivillige. På den måde havner alt for meget 

arbejde, på alt for få skuldre og der bliver færre kræfter til at udvikle det attraktive bordtennistilbud. 

Besvarelserne understreger vigtigheden af de frivillige, derfor bør klubberne huske at dedikere energi til at 

skabe et frivilligt fundament, på samme måde som man bruger energi på at skaffe trænere, tage til 

holdturneringer og stævner. Med flere frivillige kommer større råderum og nye idéer til at skabe et endnu 

bedre bordtennistilbud. 

Flere besvarelser – specielt forældrenes – nævner, at sæsonplanen er svær at holde styr på. Der er rigtig 

mange aktiviteter, især muligheder for at spille kampe, i løbet af en sæson og det er helt sikkert svært for 

helt nye forældre i sporten at finde ud af, hvad der passer bedst til ens barn. Derfor er det vigtigt, at 

klubberne er i stand til at foregribe de udfordringer, forældrene kan møde i sæsonplanen og på 

bordtennisportalen. Det kan fx være ved at afholde forældremøder ved sæsonopstart, hvor trænere og 

klubledere har udvalgt de stævner og turneringer, som spillerne bør deltage ved og hvor klubben samtidig 

arrangerer en samlet klubtur, eller hvor brugen af bordtennisportalen gennemgås. Deltagelse i stævner og 

udvælgelse af relevante stævner bør altid ske i samarbejde mellem klubtræneren og forældrene. 

Virkeligheden i mange bordtennisklubber er blevet, at de enkelte forældre selv styrer det meste omkring 

stævnetilmelding og stævnedeltagelse. Den tendens er det vigtigt at se på. 

 



 

 

 
 
DBTU har en side til forældre, under menupunktet ”Klubservice”, der beskriver, hvordan man som forælder 

bruger portalen og i det hele taget færdes i bordtennis på et overordnet plan. Det er dog kun beskrevet på 

et generelt plan og det er op til den enkelte klub at kommunikere med de forældre, der er i klubben, bl.a. 

ved at forudbestemme en sæsonplan for klubbens spillere og også henvise til ”forældresiden” på dbtu.dk.  

Forældre er med hele vejen omkring foreningsidræt, derfor er det enormt vigtigt, at klubberne klæder 

spillernes forældre ordentligt på til at være holdledere, til at kunne tilmelde til de udvalgte stævner, til at 

kunne motivere deres børn rigtigt og opføre sig ordentligt til stævner. Gøres forældrene kompetente, så er 

de en enorm ressource for klubben og en stor støtte i dagligdagen for spillerne og klubtræneren. 

Derfor kan der kun opfordres til at vi klubledere får mere fokus på samarbejdet med forækdrene. 

 

 

  

DBTU faktorer  

 

 

  

Trænerkurser. 

Flere klubber mangler trænere, så en god, nærværende og spændende træneruddannelse er afgørende for 

bordtennis i Danmark. Ligeså vigtig er klubbernes tilslutning til, at dygtige trænere er en del af løsningen på 

ungdomsfastholdelsen. Ellers nytter det ikke, at udbyde trænerkurser.  

Der ses også en tendens til, at især de små klubber har svært ved at finde en engageret og kompetent 

træner, der bliver hos dem i en længere periode. Det bliver i fremtiden nødvendigt at overveje, hvordan 

man bedst fastholder en træner og hvordan man sikrer sig, at der er en træner i støbeskeen hele tiden.  

Det gælder både de små og de store klubber. Dette er ikke et problem bordtennis står alene med, mange 

andre idrætter har de samme udfordringer på trænerfronten. Måske kan de store klubber overveje, 

hvordan de kan bistå de mindre klubber - med et mindre rekrutteringsgrundlag - i arbejdet med at skabe 

nye og flere trænere? DBTU, DGI eller Lokalunionerne kan ikke rekruttere trænere og sende dem rundt i 

landet.  Organisationerne kan de tilbyde trænerkurser i forskelligt omfang til de nye og mere rutinerede 

trænere, der virker i klubberne.  



 

 

 
 

 

Rangtinglisten. 

Både forældre, trænere og ledere nævner ratinglisten som en udfordring. Ifølge dem, har mange spillere 

stort fokus på at vinde og tabe point, og det overskygger ofte glæden ved kampene.  

”Til tider er angsten for at tabe points større end lysten til at spille” skriver en og mange besvarelser i denne 

undersøgelse understøtter denne udlægning.  

Ratinglistens primære funktion er at sikre ligeværdige modstandere og jævnbyrdige rækkeinddelinger. 

Dette fungerer den i vid udstrækning godt til. Der vil selvfølgelig altid være tilfælde, hvor den rammer 

forkert, især når man blander børn, unge og voksne i en række.  

Spillere, forældre og trænere oplever  ratinglistens fortolkning af en spillers udvikling som problematisk. 

Det giver, som nævnt i flere besvarelser, anledning til dalende motivation og forkert fokus hos spilleren. 

Det er helt OK, at spillerne følger deres ratingudvikling,  men derfor er det også vigtigt at trænere, forældre 

og ledere har en dialog med spillerne om rating og dens betydning.  Ens ratingtal er sjældent særligt vigtig.  

Hvis en træner omtaler rating som det, det er, altså værktøjet og altid understreger, at ratinglisten og -

tallet er ligegyldig for spillerens udvikling og glæde ved sporten, så vil dette langt hen ad vejen også blive 

spillernes tilgang. 

Man kan så samtidig stille spørgsmålet – og det er der også flere der gør – hvorfor så ikke fjerne ratinglisten 

for ungdom? DBTU har faktisk, fra og med sæsonen 2017/2018, gjort ratinglisten usynlig for spillere under 

top-25, i alle ungdomsrækker. Hvilket understreger, at man er opmærksom på problematikken og gerne vil 

gøre noget for at imødekomme de udfordringer, der opstår.  

Når det gælder fokus på ratingpoint og -lister, har klubber og trænere ligeledes en opgave med at få skabt 

en klubkultur, der gør ratinglistens formål klart for spillerne. På samme måde er det DBTU’s opgave, at gøre 

dette nemmere for klubber og trænere, fx ved at lave ændringer, der giver spillerne mindre mulighed for at 

bruge rating forkert.  

Der er også stemmer (dog ikke i denne undersøgelse), der argumenterer for at ratingpoint udgør en positiv 

motivationsfaktor for spillerne og at det at stræbe efter flere point er en del af gamet. DBTU ikke stå inde 

for dette, da talentudvikling skal handle og færdigheder og tænkes langsigtet. Med snævert fokus på 

ratingpoint er der også snævert fokus på kortsigtede resultater, og det fremmer ikke den gode 

talentudvikling. Sport handler om at vinde og tabe, glæde sig ved det og lære af det, ikke om at skrabe 

ratingpoint sammen. 



 

 

 
 
 

Stævner. 

Stævnerne nævnes som endnu en udfordring fra flere forældre. Nogle stævner har for få deltagere, andre 

gange får spillerne for få kampe. Der opfordres til lidt nytænkning. Her bør det nævnes, at der ikke ligger et 

fastlåst koncept for, hvordan et stævne skal afvikles (fx indledende puljer efterfuldt af knald-eller-fald-

kampe). Ofte er stævnekonceptet afgjort af den plads og det antal borde, der er til rådighed, men det er 

helt op til arrangøren at beslutte, hvordan stævnet skal afvikles, fx hvis man vil spille alle-mod-alle i de 

forskellige rækker (ligesom til Top12), så står det arrangøren frit for. Der er derfor rig mulighed for, at 

stævnearrangørerne kan nytænke deres stævner, så de er bedre i stand til at imødekomme det 

ungdomsbredden efterspørger, uanset om det er i strid med traditioner eller ej. Måske kan DBTU, DGI og 

Lokalunionerne være med til at løfte denne opgave, ved at udforme koncepterne, så stævnearrangørerne 

har noget at gå ud fra? 

 

Ansvar og handling. 

Det er vigtigt at vi i bordtennis sætter fokus på egne kvaliteter og muligheder - hvad vi selv kan gøre bedre? 

Det hjælper ikke at undskylde vores problemer med kunstgræsbaner, folkeskolereformer og manglende 

Groth-effekt. DBTU arbejder med alle de overordnede rammer, og er til for at hjælpe foreningerne og gøre 

det nemmere at være bordtennisforening. Når det handler om lokal rekruttering, fastholdelse, 

sæsonplaner, trænere, forældre, stævnedeltagelse osv., så er det klubopgaver, som kræver lokalt initiativ 

og handlekraft. 

DBTU og DGI kan fx stille en træneruddannelse til rådighed, men det er klubben og/eller træneren, der 

beslutter om han/hun skal deltage på kurset. På samme måde stiller DBTU konsulenter til klubbernes 

rådighed (gratis). De kan fx vejlede i, hvad der skal til for at rekruttere medlemmer eller frivillige, eller 

arrangere et godt forældremøde eller igangsætte et trænernetværk. Hvis foreningsledere synes, der er en 

udfordring i deres forening, bør DBTU’s eller DGI’s konsulenter være et af de første steder klubberne søger 

hjælp. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hvad kan klubberne gøre for at få flere ungdomsspillere? 

En af kommentarerne fra en af besvarelserne er: 

                                         Der kommer ingen løsning faldende ned fra himlen!! 

Ser vi på den sædvanlige udvikling, så får klubberne mange nye spillere i 9-13 års alderen. Nogle stopper og 

enkelte nye kommer til, men der er flest yngre drenge og drenge og færrest juniorspillere. Tager vi antal 

aktive spillere (spillere med licens) i 2016-17 (i JBTU), så hedder det 172 yngre drenge, 170 drenge og 109 

juniorspillere. Bemærk her, at juniorrækken faktisk dækker over 3 årgange, hvor de andre er 2 årgange. Så 

omkring hver anden drengespiller spiller ikke kampe som junior.  

En puslingeårgang har de seneste år haft ca. 64.000 børn på landsplan. Ser vi nogle år frem, så vil vi snart se 

flere årgange med kun er 56-58.000 børn. På længere sigt stiger antallet dog igen, men kun til ca. 61.000 

børn. Derfor ser de kommende år umiddelbare lidt svære ud. Derfor er svaret på medlemsudfordringen, at 

vi skal udvikle og skabe nogle bedre og mere inspirerende tilbud – så som nogle skriver – det er kun os selv 

der kan gøre det.  

 

Blandt de godt 30 besvarelser er der mange gode bud på, hvad klubberne kan gøre bedre. 

De forskellige forslag listes herunder: 

 

Klubberne skal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Være mere synlige. 

 

 

 

Have træningsmuligheder i nærmiljøet. 

 

 

Have flere træningssteder. 

 

Have flere frivillige. 

 

 

Have (gode) trænere. 

 

 

 

Betale løn til trænere, så de kan bevares i 

klubben. 

 

 

Bruge de lokale medier, bruge Facebook til 

lokale fremstød, lave gode hjemmesider, ud 

på skolerne mv.  

 

De må ikke være for langt til træning. 

 

 

Nogle klubber bør have flere træningssteder. 

 

Finde og involvere flere trænere og ledere. 

Herunder udvikle klubbernes struktur og 

ledelse.  

Ungdomstrænerne er afgørende.  

De skal have de rette kompetencer. 

 

 

Skal en træner bruge meget tid og holde ved i 

flere år, så skal der gerne være noget økonomi 

i det også.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lave sociale aktiviteter, så relationerne er 

andet end bordtennis. 

 

 

 

Have skolekontakt 

 

 

Have et godt udbud af træningstider og 

lokaler 

 

 

Have gode klubbat til begyndere. 

 

 

 

 

 

Have træneropbakning til stævner. 

 

 

 

 

Have god forældrekontakt/ 

forældreinddragelse. 

 

 

Have gode trænere til alle træningshold – 

gerne flere trænere pr. hold. 

 
 

 

Have en god hjemmeside. 
 

 

 

 

 

Have mere fokus på udvikling, mindre 

fokus på resultater.  

 

 

 

Venskaber, sammenhold mv. skabes mindst 

lige så godt ved andet en bordtennis. Sørg for 

et varieret udbud af træning, turnering og 

klubaktiviteter. 

 

Samarbejde og kontakt til skolerne er vigtig. 

Det er her alle børnene er.  

 

Vi skal have gode træningsmuligheder. 

Måske kan der samarbejdes med 

naboklubben. 

 

Køb nogle rigtig gode begynderbat og lån dem 

ud til nye spillere, så de nye får en god 

oplevelse af spillet fra start. De lærer både 

spillet hurtigere, hvilket sandsynligvis øger 

fastholdelsen. 

 

Stævner og holdkampe skal altid være positive 

oplevelser for børnene. Derfor er det 

nødvendigt at en kompetent træner eller 

klubleder deltager. 

 

Forældrenes holdning til klubben præger 

spillerne meget. God forældrekontakt er 

meget afgørende for fastholdelse. 

 

Alle træningshold bør have mindst 2 trænere. 

Det giver overskud og kvalitet. Begynderne 

skal ikke have den urutinerede træner, da det 

er dem der er sværest at fastholde. 
 

Mange klubber bruger Facebook meget til 

informationer. En aktuel hjemmeside med 

relevante oplysninger, kontaktinfo mv. er dog 

stadigvæk vigtig. 
 

 

Mange steder er det at vinde meget i fokus. 

Husk og holde fast i, at relationer, udvikling og 

sjov er det der bærer fastholdelsen, ikke 

resultater. 



 

 

 
 

 

Arrangere flere små lokale stævner. 

 

 

 

 

 

Have mere vægt på holdkampe og double. 

 

 

 

 

 

Udvide træningssæsonen. 

 

De enkelte klubber og naboklubber kan have 

stor glæde af at lave små stævner eller 

samlinger, hvor fokus er på at få trænet eller 

spillet noget sjov bordtennis og hvor 

resultaterne ikke gemmes nogen steder. 

 

Bordtennis er ofte en meget individuel sport, 

hvor man er meget alene. Sæt mere fokus på 

double og prioritér holdkampe højere end at 

enkelte spiller hver især tager til individuelle 

stævner. 

 

Mange klubber har en alt for kort sæson.  

Måske kun 6-7 måneder. Udvid sæsonen, evt. 

i samarbejde med naboklubben. Hold pause i 

skolernes sommerferie, ikke mere end det. 

Brug evt. nogle træningsdage udendørs med 

anden aktivitet, når vejret er rigtig godt. 

 

Det kan virke som en stor mundfuld for en klub at forbedre sig på alle disse områder, men klubberne står jo 

ikke alene med det. Der kan både søges hjælp i de omkringliggende klubber og både DBTU og DGI stiller 

gratis hjælp til rådighed for at hjælpe klubberne med at løse opgaverne. Det vil ikke sige, at DBTU eller DGI 

kommer med en pose medlemmer, men at de kan hjælpe klubberne i gang med fx medlemsrekruttering 

eller rekruttering af frivillige. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Hvad kan DBTU, DGI og lokalunionerne gøre for klubberne, trænerne, lederne og 

spillerne? 

Der er ingen tvivl om, at medlemsudviklingen er meget afhængig af velfungerende klubber. Det er her de 

fleste spillere bruger 80-90 % af deres bordtennistid, og det er i klubberne at arbejdet skal gøres. 

Tilbuddene fra DBTU, DGI og lokalunionerne har selvfølgelig også en betydning for hvordan 

bordtennisvirkeligheden er, og for hvilke tilbud og muligheder klubber, trænere, ledere og spillere har. 

I undersøgelsen peges der på flere ønsker til DBTU mv. 

1. Ratinglisten. 

Flere mener, at ratinglisten har for mange negative konsekvenser. Nogle mener, at den helt skal lukkes, 

andre snakker om ændringer og tilpasninger, så listerne ikke fylder så meget i de unges hverdag.  

DBTU lavede tilpasninger i 2017, hvilket var nogle skridt i retning af en mindsket synlighed af rating. At 

dømme på disse besvarelser, tyder det på, at der er et udbredt ønske om flere ændringer. Det kan være en 

anden metode med færre minuspoint. Det kan være mindre hyppige opdateringer. Det kan være forskellige 

tabeller i forskellige rækker. Det kan være andre kvalifikationssystemer til Top 12, DM mv.  

2. DBTU’s og DGI’s trænerkurser. 

Rigtig mange nævner behovet for velkvalificerede trænere. Derfor er DBTU’s og DGI’s træneruddannelse 

selvfølgelig et område, der skal have stort fokus og høj kvalitet. Der skal være kurser, der rammer alle 

grupper. Både elite, bredde, unge og ældre osv. DBTU og DGI skal have øje for, at trænerudvikling ikke kun 

sker på formaliserede kurser. Erfaringsudvekslinger i de lokale udviklingsmiljøer, deltagelse på træningslejre 

i lokalunioner eller spotkurser i forbindelse med stævner og turneringskampe kan alle indtænkes som nye 

tiltag, der skal hjælpe trænerudviklingen på vej. Det skal dog bemærkes, at det jo stadig er op til klubberne 

og den enkelte træner, at tage del i dette.  

DBTU bør facilitere et forum eller en hjemmeside eller lignende, hvor ideer udveksles og hvor alle trænere 

skal kunne finde inspiration.  

En ungdomstræner nævner i undersøgelsen en ide om at alle 15 årige kunne få et gratis 

hjælpetrænerkursus. Vi ser mange juniorspillere droppe bordtennis, så et fokus på at fastholde dem bl.a. 

ved at gøre dem betydningsfulde for klubben som ledere/trænere, er en spændende ide. Klubberne bør 



 

 

 
 
støtte denne måde at fastholde medlemmer på, ved at anerkende, at man også har værdi for klubben, 

selvom man ikke spiller på et turneringshold. 

3. Forældrefokus. 

Der er ingen tvivl om, at forældrene spiller en stor og afgørende rolle for spillerne og klubberne. 

Forældrene er med hele vejen omkring træning, stævnetilmelding og deltagelse, holdkampe, 

sæsonplanlægning og mentale og motivationsmæssige op- og nedture gennem hele sæsonen. Derfor er det 

også vigtigt, at klubberne tager sin opgave seriøst omkring involvering af forældrene i klubbens opgaver, 

især når det handler om deres børn. Det er en vigtig klubopgave at kommunikere med og engagere sine 

forældre. DBTU og DGI kan hjælpe klubberne med inspiration til at løse denne opgave, men kan ikke løse 

opgaven for dem.  

Flere forældre nævner, at det er svært at overskue hvilke aktiviteter der kommer, og det kan være svært 

for ”nye” forældre at finde de rigtige stævner mv. Desuden nævnes det er bordtennisportalen kan være 

svær at finde ud af. På dbtu.dk findes der en ”forældreside”, der gennemgår brugen af bordtennisportalen 

fra en forælders perspektiv og lidt generelt om at være en del af bordtennissporten, for at skabe mere 

overskuelighed. Denne side kan klubberne passende referere til, hvis ikke de selv vil gennemgå portalen på 

et forældremøde. At fortælle forældrene, hvilke stævner, rækker og hvordan sporten ellers hænger 

sammen, er en opgave for klubbens ledere og trænere.  

Nogle opfordrer til at lave nyhedsbreve til bl.a. forældre, men også generelt at få overskuelighed. Der er 

meget med bordtennisportal, dbtu.dk, jbtu.dk, DGI, de lokale klubsider og mange forskellige facebooksider 

og facebookgrupper. Nyhedsbreve og anden løbende kommunikation, samt forklaring af relevante 

hjemmesider, til forældre er en opgave for klubberne, da det vil gøre det meget mere relevant for alle 

parter.  

4. Klublederudvikling 

I undersøgelsen er der ønske om hjælp til at udvikle klubbernes struktur og ledelse. Opgaven med at få en 

klub til at fungere med træning, kontingent, bestyrelse, årsplan, holdturnering, hjemmeside, lokaler, 

kommunen, forældreinddragelse og meget mere, kan være en rigtig kompliceret opgave for mange ledere. 

Derfor tilbyder både DBTU og DGI gratis hjælp til at komme godt i gang med at løse disse opgaver i 

klubberne. Klubudvikling har altid været et fokusområde, ligesom trænerudvikling og turneringsafviklet, 

men en klub skal også være åben overfor input udefra og være opmærksom på, at god klubledelse handler 

om meget andet end at få fat i en træner og et lokale. Hvis man ønsker hjælp til at udvikle sin klub, har det 

altid været en mulighed at kontakte enten DBTU eller DGI og få hjælp til dette. 



 

 

 
 
5. Lokale træningssamlinger. 

En leder efterlyser lokale træningssamlinger. Altså dage/weekender, hvor der er mere fokus på træning og 

udvikling frem for kamp og resultater. Dette er et godt bud på en ny aktivitet. I dag er der rigtig mange 

muligheder, for at spille stævner og turneringer og knapt så mange alternativer til de spillere, der ikke har 

lyst til at spille turnering hele tiden. Træningssamlinger vil både kunne give en god og fastholdende aktivitet 

for børn og unge – der vil møde andre ligesindede i naboklubberne – og for trænere – der vil få mulighed 

for at udvikle sig via sparring med andre trænere.  

Det at samles nogle få klubber, lokalt, og lave samlinger er ikke nødvendigvis en opgave for DBTU, DGI eller 

lokalunionerne. Det kan dog ikke skade, at nogen et sted fra tager initiativet til at sætte det i gang. Desuden 

vil DBTU og lokalunionerne måske kunne byde ind med besøg fra andre trænere eller kursusinstruktører, 

der kan være med til at højne det træningsmæssige udbytte ved samlingerne. Det er dog klubbernes egne 

trænere og ledere, der skal være de primære drivkræfter og dem der skal udvikle sig, hvis 

træningssamlinger skal have en mere langsigtet effekt på kvaliteten af klubbens produkt.  

6. Stævner med kvalitet. 

Nogle forældre nævner stævner. Stævnernes kvalitet og pris i forhold til hvor mange kampe spillere får, er 

et stort kritikpunkt. En række til fx 70 kr., hvor der kun er 3 i puljen og der derfor kun er 2 kampe giver en 

dårlig oplevelse. Der opfordres til at lave stævner, hvor der tænkes nyt ift. at give alle spillere flere kampe. 

En anden forælder oplever stævner med for få deltagere. 

Der bør altså opfordres til nytænkning hos stævnearrangører, hvor man bør lytte mere til, hvad 

medlemmerne efterlyser end hvad traditionerne foreskriver.  

7. Rekrutteringsmateriale. 

Klubledere vil gerne at DBTU har nogle gode flotte plakater og flyers mv., som klubberne kan redigere i og 

bruge til ophæng på skoler mv. Synlighed er vigtig. Der ses mange steder at håndbold, fodbold mv. har 

mange flotte plakater hængende.  

Dette er et område, hvor DBTU vil gøre en større indsats fremover, for at gøre rekrutteringen af nye 

medlemmer nemmere for de mindre klubber. Derudover vil der komme andre rekrutteringstiltag, fx vil 

DBTU giver klubberne mulighed for at komme på et aftenkursus i at bruge klubbens facebookside til at 

udbrede kendskabet til klubben lokalt. 

 

 



 

 

 
 

 

Efterskrift 

Først vil jeg takke DBTU for at give mig tid og mulighed for at se nærmere på problematikken omkring det 

faldende antal ungdomsspillere. Det har været lærerigt at kunne forbyde sig i tal, statistikker og opgørelser. 

Det har været godt at skulle lede efter årsagen til frafaldet og at få et præcist overblik over udviklingen. 

Det har sådan set også været godt, at der ikke er fundet en enkelt årsag. Dog er svaret næsten enslydende, 

at har vi ledere, trænere og kvalitet, så får vi også medlemmer. 

Derfor er det vores egen sag, og altså også vores fælles sag. Det er klubber, det er lokalunioner, det er 

DBTU og DGI. Det er det hele. 

Jeg vil takke rigtig meget for de mange gode besvarelser, som ledere, træner, forældre mv. har taget sig tid 

til at sende ind. Godt engagement og med rigtig mange gode pointer og overvejelser. Alle besvarelserne 

viser at der er liv i den danske bordtennisverden. Der er vilje og der er livskraft hos mange engagerede 

personer. Der skal nok komme godt gang i mange unge bordtennisspillere i de kommende år. 

Ingen kan skabe en stor forandring alene. Vores tiltag og vores aktiviteter skal koordineres og ses på i 

fællesskab med kritiske og konstruktive briller. Jeg oplever heldigvis at forståelsen, viljen og engagementet 

er til stede mange steder. I det jyske foregår der et stadig tættere og mere koordineret samarbejde mellem 

JBTU og DGI. Det skal der helt sikkert nok komme gode ting ud af. DBTU og DGI har meget langt hen ad 

vejen en del projekter, holdninger og visioner som det giver rigtig god mening at være fælles om. 

BAT60+ folkene har vist, at DBTU/DGI mv. godt kan sammen og når der er så stor ildsjælekraft i de lidt 

ældre hjerner, så kan den resterende del af organisationen også. 

Bordtennis er ikke en idræt for alle. Der findes meget andet godt også, men alligevel appellerer bordtennis 

til folk i alle aldre, begge køn og er et godt spil for såvel hygge- og motionsspilleren som for elite- og 

landsholdspillerne. 

                                                                               ---------------- 

Jeg havde selv det held at få lov til at være med til Paralympic i London i 2012. Oplevelsen her var unik. 

Alt fungerede, alle deltagere, tilskuere og ledere var glade og smilende. Der er overskud. Ja selv hos 

vejrguderne var der højt til himlen. Næsten 14 dage i London gav mig troen på, at er der et fælles mål og 

planlægges det hele ordentligt, så kan næsten alt lykkes. Det blev dog kun til bronze i 

bordtennisturneringen. 

Mottoet for London 2012 var ”Inspire a generation”. Det lykkedes og det skal vi også i dansk bordtennis. 

 

Lars-Henrik Sloth 

DBTU-praktikant, marts 2018 

 

 



 

 

 
 

Bilag 1       -      Udvikling på antal registrerede klubber 

Fra 88 klubber til 78 klubber. 
I perioden 2012 til 2017 har DBTU fået 10 færre jyske klubber. 

17 klubber er ikke medlem mere – 7 nye klubber er kommet til. 

De 7 nye klubber er: 

 

Odder IF (67) 

Hørning BTK (18) 

Viborg BKT (16) 

Grindsted (11) 

Vojens (9) 

Mariager (9) 

Vellev (2) 

I alt et plus på 132 medlemmer 

(xx) spillere i 2017 

7 klubber var rene seniorklubber  

både i 2012 og i 2017. 

CIF, Aarhus 

IHF, Aarhus 

Gudenådalen 

Nykøbing Mors 

Skalborg 

VBK 59 

Vorup 

De 17 udmeldte klubber er: 

 

Sig Thorstrup IF (45) 

Give G&U (30) 

Lemvig GF (30) 

Bruunshåb (24) 

Thorsø Tungelund IF (20) 

Ebeltoft (15) 

Brande GU (13) 

Firehøje (12) 

Kb 81 Aalborg (12) 

Ulstrup IF (11) 

Skibet IF (8) 

Harte IF (6) 

Aarhus BTK (6) 

BTK 83 (0) 

Varde IF (0) 

Sæby (0) 

ÅBV -Aarhus (0) 

 

I alt et tab på 232 medlemmer 

(xx) – spillere i 2012 

6 klubber opgiver at de har 0 ungdomsspillere i 2017, 

hvor de tilsammen havde 115 ungdomsspillere i 2012. 

 

HI Skaberborg (31->0) 

Stautrup IF (25->0) 

Vadum (24->0) 

Års (18->0) 

Frederikshavn (10->0) 

Toftlund (7->0) 

 

I alt et tab på 115 spillere 

(xx) spillere i 2012 

 

DBTU/DIF – medlemsregistrering. 

DBTUs registrering af jyske ungdomsspillere viser i 2012 i alt 

2256 spillere. I 2017 er det faldet til 1459 spillere. Faldet er på 

797 spillere lige godt 35 %.  

De 232 spillere er tabt på klubber, der ikke længere er med i 

DBTU – formentlig ingen bordtennis mere. 

7 nye klubber er kommet til med i alt 132 spillere. 

 7 klubber har ikke længere ungdomsspillere. I 2012 havde disse 

klubber 115 spillere. 

 

7 klubber har hele tiden kun haft voksne spillere. 

58 klubber havde ungdomsspillere både i 2012 og i 2017. Hos disse klubber er antallet af spillere gået fra samlet 1912 spillere til 1326 spillere – et 

fald på 586 eller ca. 31 %. 

41 af de 58 klubber har tilbagegang, mens 14 klubber har fremgang, 3 klubber er på samme medlemstal. 

 

Konklusion. 

Der sker naturligvis ændringer over 5 år. Nogle steder går det godt, andre steder går det skidt og lukker. 

Det overordnede billede viser en ret generel tilbagegang. 

De brugte tal er fra DBTU/DIFs medlemsregistrering, hvor der skal opgives alle ungdomsmedlemmer 0-18 årige, der har betalt kontingent i min. 3 

måneder. I bordtennis dækker det over 2 halv-sæsoner, så tallene er højere end de havde været hvis, der kun blev set på 1 almindelig 

bordtennissæson fra august til juni. 



 

 

 
 

Bilag 2 
Nedenstående opgørelser er lavet ud fra DBTUs ratinglister. Alle jyske ungdomsspillere, der har spillet 1 eller flere officielle 

turneringskampe er med. Nogle har spillet ret få kampe og andre har spillet langt over 100 kampe. 

Tallene burde være ret pålidelige og vise et nuanceret billede af hvor mange unge, der spiller bordtennis rundt om i de jyske klubber. 

Der er helt sikkert en del flere ungdomsspillere, men som ikke endnu har løst licens og spillet enten holdkamp eller deltaget i et officielt 

stævne. Antallet af "ikke turneringsaktive spillere" kendes ikke. Det formodes at andelen er nogenlunde konstant fra år til år. 
 

Den samlede oversigt for alle JBTUs ungdomsspillere viser fald fra år til år 

mellem alle 5 opgørelser.  

Det samlede fald er på 549 spillere – eller godt 46 %. 

 
 

Oversigten for hr. junior spillerne viser fald hvert eneste år. 168 aktive 

spillere først i perioden og kun 109 spillere ved sidste optælling. 

Et fald på 59 spillere = et fald på 35 % 

 
 

Antallet af drengespillere på ratinglisten flader fra år til år.  

Faldet er på 93 spillere. Der startes på 263 spillere og sluttes på 170 spillere. 

Et samlet fald på 35 %. 

 
 

Hos yngre drengene ses et fald på 48 % for hele perioden. Første opgørelse 

viser 333 aktive spillere. 

Sidste opgørelse har kun 172 spillere. Det er et fald på 161 spillere. 

 
 

Puslingegruppen er der hvor der sker det største fald. I alt mistes 63 % af 

spillerne. I første periode var der 338 aktive puslingespillere på ratinglisten. 

Den seneste opgørelse viser kun 124 spillere. 

 
 

Pigespillerene har altid været en ret lille gruppe. Opgørelserne viser lidt 

udsving fra år til år. Over hele perioden er der et fald på 22 spillere – 

svarende til 27 %. 

 

 


