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Udvikling af ny struktur for dansk bordtennis er skudt i gang 

 

Lørdag den 17.11.2018 Hotel Scandic, Odense  

 

Bordtennisledere fra hele landet var samlet i Odense til kick-off for debat og udvikling af ny struktur 

for dansk bordtennis. En kick-off der var præget af god energi og gode input til den videre proces 

under kompetent ledelse af Torben Bundgaard, chefkonsulent i DIF. 

Den igangsatte strukturdebat er en ambition om, at vi på tværs af dansk bordtennis kan gøre det 

bedre. Mange mindre autonome enheder i form af klubber, udvalg, lokalunioner, bestyrelse, 

sekretariat osv. løser i dag gode opgaver hver for sig, men som samlet helhed er der en oplevelse af 

manglende sammenhængskraft i dansk bordtennis. 

Strukturdebatten har til formål at sætte en tydeligere fælles strategisk retning for dansk bordtennis 

med en ambition om at få ikke mindst klubledere mere involveret i både udviklingen af ny struktur og 

senere implementering af strukturen i organisationen og i den daglige praksis. Når det seneste årtis 

ihærdige indsatser for at etablere en bedre struktur, der understøtter involvering, indflydelse og 

vækst, ikke i tilstrækkelig grad har båret frugt, så er det måske fordi, det ikke er så nemt. Derfor må vi 

have respekt for den igangsatte proces og holde fokus på dansk bordtennis’ behov for vækst og 

udvikling, og ikke forfalde til hurtige løsninger uden et tilstrækkeligt faglig belæg og opbakning. 

 

Strukturprocessen - vi skynder os langsomt! 
Næste skridt i strukturprocessen er en analysefase. Her vil vi søge at blive klogere på, hvordan dansk 

bordtennis egentlig er skruet sammen, og hvorfor organisationen/unionen er så dysfunktionel i forhold 

til at skabe vækst. Frem til nytår vil styregruppen for strukturprocessen forberede en analyse af dansk 

bordtennis i samarbejde med DIFs analyseafdeling med udgangspunkt i de mange brugbare input, der 

blev indsamlet på kick-off’en. Herefter gennemfører vi analysen frem til omkring den 1.3.2019. 

Analysen vil indeholde både kvantitative og kvalitative elementer gennem inddragelse af 

bordtennisaktører såsom ledere, spillere og trænere bredt set, herunder også aktører og 

samarbejdspartnere uden for DBTU. 

Analyseresultatet præsenteres på ledermødet ultimo marts 2019 som oplæg til debat på ledermødet 

med fokus på fremtiden i dansk bordtennis. Efter ledermødet påbegyndes udvikling af mere konkrete 

ideer og perspektiver til ny struktur. Her vil vi invitere alle interesserede ind til nogle workshops, hvor 

vi drøfter, tegner og tænker, hvilke behov en ny struktur skal kunne dække med udgangspunkt i 

analysen. Vi vil udfordre til, hvordan der bliver rum for nytænkning, handlekraftig ledelse, indflydelse 
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til bordtennis Danmark osv. Dette arbejde skal føre til, at vi sidst på efteråret 2019 kan præsentere et 

oplæg for DBTU’s bestyrelse, der efterfølgende bringer det til vedtagelse på årsmødet i 2020. 

Det er et større arbejde, der nu går i gang. Mange aktører i dansk bordtennis er med rette skeptiske 

overfor, om der kommer et brugbart resultat ud af de mange ressourcer, der vil blive brugt på 

strukturprocessen det kommende år. Styregruppen vil søge en balance mellem fremdrift og 

grundighed. Vi vil på den ene side holde momentum, nu hvor der er fokus og energi til at skabe noget 

nyt, og på den anden side kommer vi ikke til at aflevere et oplæg, der ikke er bred opbakning til i 

bordtennis Danmark. Derfor vil vi så at sige skynde os langsomt, så det bliver et gennemtænkt 

strukturoplæg, der er bredt forankret i bordtennis Danmark.  

 

 

 

Vækst skal være drivkraften i dansk bordtennis 
Vækst i medlemstal, økonomi og viden vil være det centrale omdrejningspunkt i debatten om ny 

struktur i dansk bordtennis. Der vil være fokus på fx sammenhængskraft, ledelse, økonomi, 

beslutningsprocesser og arbejdsgange i analysen og den efterfølgende udviklingsdebat. Vi vil sætte lup 

på sammenhænge, arbejdsformer og opgaveløsningen i DBTU’s bestyrelse, sekretariatet, 

fagudvalgene, lokalunionerne og klubberne, og se på hvor og hvordan vi gennem en ny struktur kan 

forbedre vores fælles evne til at skabe vækst i medlemsantallet, i vores økonomiske råderum og i vores 

fælles viden. Strukturgruppen vender tilbage, når vi går i gang med analysen i det nye år.  

 

Hold jer ikke tilbage hvis I har noget på hjerte, som kan bidrage til debatten. 

Strukturgruppen/Martin Lundkvist 


