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Vision
Værdier

Mission
I tæt samarbejde med lokalunioner, klubber og medlemmer giver vi alle lyst til og mulighed for at spille bordtennis i
Danmark.

”DBTU - Leverandør af gode bordtennisoplevelser”

Vision
DBTU’s visioner udtrykkes under de respektive indsatsområder.

Værdier
Den gode bordtennisspiller uanset niveau, alder og køn besidder blandt andet følgende kendetegn eller værdier,
som også alle i organisationen DBTU er forpligtet på at efterleve efter bedste evne:
• Sjov og udvikling
Grundholdningen i hele DBTU er, at det skal være sjovt og udviklende at være en del af bordtennis-Danmark,
uanset om man er spiller, træner, dommer, leder eller ansat.
• Gensidig respekt og fairplay
Spillere, trænere, dommere, ledere og ansatte i DBTU møder hinanden med gensidig respekt og udviser i alle
henseender fairplay. Respekt og fairplay betyder blandt andet, at man undlader snyd, provokerende eller
nedladende opførsel.
• God repræsentant
Alle er gode repræsentanter for sporten uanset om man repræsenterer Danmark eller sin klub.
• Plussumsspil
Jeg hjælper mine medspillere til at blive bedre samtidig med at de hjælper mig (vind-vind attitude). Selvom jeg
som spiller kæmper for at vinde – også i træningslokalet.
• Yder en indsats
Ligesom den gode bordtennisspiller uanset niveau altid er ambitiøs med at præstere bedst muligt, er alle i DBTU
opsatte på at yde den bedst mulige indsats for bordtennissportens fremme i Danmark.
• Troværdig, empatisk og dialogisk
Den gode bordtennisspiller udviser 100% fairplay i alle sammenhænge. Det samme gør alle i DBTU. Det betyder
blandt andet, at man agerer troværdigt, empatisk og dialogisk.
• Demokratisk
Ligesom den gode bordtennisspiller udviser respekt over for sine modstandere, klubkammerater og sin klub,
behandler alle i DBTU hinanden, spillere, klubber og samarbejdspartnere med respekt, og respekterer de
demokratiske spilleregler.

Side 1

Indsatsområder:
Udbredelse
Vision
Med udgangspunkt i DIF’s politiske program 2015-2020 ”Bevæger Danmark” med visionen om et idrætsaktivt
Danmark ønsker DBTU at skabe medlemsfremgang ved at gøre bordtennis til en attraktiv og lettilgængelig
sportsgren uanset køn og alder.

Mål
•
•
•
•

Ved udgangen af 2020 skal vi have 10.000 medlemmer heraf minimum 1.500 kvinder.
Ved udgangen af 2020 har vi 300 klubber á min. 10 medlemmer heraf minimum én klub i hver kommune
med aktiviteter for børn og unge (under 18 år).
Ved udgangen af 2020 skal klubber med ungdomsafdeling have træner(e), som har gennemført eller er i
gang med DBTU’s træneruddannelse.
Ved udgangen af 2020 har DBTU minimum én klub i hver kommune med aktiviteter til 60+ spillere.

Strategier
Medie- og kommunikationsstrategi: Synlighed (presse mv.)
Strategi for opstart af 100 nye klubber
Strategi til sikring af uddannede trænere til alle ungdomsspillere i alle klubber

Forslag til handleplaner
• Udadvendte aktiviteter som fx årlige skolestævner og SFO-aktiviteter, flygtningeevents, forældre-/barnbordtennis, street-bordtennis, bordtennisrobotter, sociale stævner, spil og skabe relationer og fastholdelse.
• Udvikling af inspirationsmateriale til skoler og SFO’er.
• Samarbejde med eksterne partnere: Firmaer, storcentre og barer om beer-pong, sandpapir, mini-borde mv.
• Brug af medier som YouTube, live-streaming, Facebook, Instagram, Snapchat m.fl.
• Træningssamarbejde mellem flere klubber i samme lokalområde.
• Turnerings-, bredde- og uddannelsesaktiviteterne er blandt de centrale elementer.
• Sporten gøres mere moderne og attraktiv (spilledragter som fx i tennis).

Side 2

Elite
Vision
DBTU’s elitearbejde sikrer, at de bedste bordtennisspillere i Danmark har mulighed for at udfolde deres potentiale
til et internationalt niveau.
Dansk elitebordtennis sikrer sporten positiv omtale i medier og danskernes bevidsthed.
Elitearbejdet med danske bordtennisspillere sker på en holistisk, langsigtet og forsvarlig måde og under
hensyntagen til den enkelte udøver. Således er elitebordtennis i DBTU’s optik mere end blot medaljer.

Mål
•
•
•
•

Vi vinder minimum én international medalje hvert år (EM, VM, OL eller Top-12/16) for
seniorer/ungdom/veteraner.
Vi har et herrelandshold, der er i top-8 i Europa og top-16 i verden. Vi har et damelandshold, der er i top-16
i Europa.
Vi har brede ungdomselitetrupper, der hvert år ved U-EM sikrer top-8 placeringer for drenge og herre
junior, og sikrer at piger og dame junior etablerer sig i A-gruppen.
DBTU rådgiver elitebordtennisspillere om samtidig at styrke andre kompetencer end bordtennis.

Forslag til strategier
Danske elitespillere kan opnå udfordringer på dansk grund. Velfungerende nationale og regionale talent- og
elitemiljøer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seniorelitespillere skal gøres attraktive for udenlandske træningsmiljøer.
Fokus på træningsmiljø er vigtigere end fokus på det enkelte talent.
Fokus på pigetræning og på det sociale område.
En bredere og yngre landsholdstrup, der sikrer bedre elitespillere og et større rekrutteringsgrundlag for
elitetrænere i fremtiden.
Vejledning til unge spillere og deres forældre om udlandskarrierer.
Satse på forbedring af træneruddannelse (ex. ITTF certificering).
Elitetræneruddannelse skal udvikles (sparring, udveksling…)
Veluddannede trænere, trænerstruktur (rød tråd) og et samspil med landstræner og klubber.
Samarbejde med internationale træningsmiljøer og unionskraftcentre.

Forslag til handleplaner
 Flere danske trænere til udlandet.
 Flere sponsorer til talent- og elitebordtennis.
 Øget synlighed i lokal presse.
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Demokrati
Vision
Demokratiet i DBTU kommer til udtryk ved, at engagerede mennesker har mulighed for at gøre deres indflydelse
gældende, og hvor en frivillig indsats påskønnes. DBTU er kendetegnet ved åbne og transparente
beslutningsprocesser med kort vej fra idé til beslutning.

Mål
Alle udvalg er demokratisk valgte senest ved årsmødet 2017.
DBTU’s årsmøder er så attraktive, at der senest i 2020 deltager mindst 100 personer, som repræsenterer mindst 50
klubber fordelt på de 4 lokalunioner.
DBTU ønsker at sikre åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelse og udvalg.

Strategier
Strategi for demokratisk udbredelse og medlemsinvolvering i DBTU.

Forslag til handleplaner
• Der udarbejdes en organisationsplan og en fordeling af arbejdsopgaver, hvor der i organisationsplanen er
synliggjort en fordeling af arbejdsopgaver mellem administration, bestyrelse, udvalg, lokalunioner og
klubber.
• Årsmøderne gøres interessante ved bl.a. debatoplæg eller relevante og spændende foredrag/gæstetalere –
vedkommende beslutninger sættes til afstemning (reel oplevet indflydelse – fx. licensens størrelse).
• Der udarbejdes principper for hvad formålet for hjemmesiden er. (Hvad skal sælges? Hvem er primus
motor? Webmaster/udvalg?)
• Alle udvalg laver et synligt årshjul med bl.a. mødeplaner.
• Dagsordner og referater synliggøres på hjemmesiden.
• Bestyrelsen, landstrænere og ansatte har fingeren på pulsen, og er synlige ved at være til rådighed ved
Grand Prix stævner, DM, U-DM mv. (fælles reference).
• X antal klubber besøges af enten ansatte eller bestyrelse hvert år.
• Mindst én gang om året samles bestyrelse, lokalunioner og udvalg til et fælles seminar (ud over årsmødet).
• Bedre hjemmeside med øget brugervenlighed, samt øget brug af sociale medier.
• Vi har en attraktiv hjemmeside, hvor kontaktpersoner, mødereferater, beslutninger, m.m. er let
tilgængelige.

Side 4

Politik
Vision
Med udgangspunkt i DIF’s internationale strategi ønsker DBTU at sikre, at bordtennissporten bevæger sig i en
retning, der er forenelig med danske kerneværdier: såsom åbenhed, gennemsigtighed, fairplay og demokrati og i en
retning, der generelt er gavnlig for danske bordtennisspillere.
DBTU ønsker endvidere at fortsætte en stærk regional forankring i dansk bordtennis, der sikrer optimale og
professionelle rammer for sportens fortsatte udvikling og udøvelse.

Mål
•
•
•
•
•

DBTU er repræsenteret på alle betydningsfulde DIF-møder etc.
Der afholdes løbende møder med DIF og Team Danmark med henblik på gensidig forventningsafstemning.
DBTU har mindst et medlem af et betydende internationalt organ (ex. ETTU, ITTF).
DBTU deltager i møder i det nordiske samarbejde (evt. en fælles nordisk konference) og tilsvarende i ETTUog ITTF-regi
Hvert år afholdes mindst én international event (sportslig eller faglig) på dansk grund.

Strategier
• Strategi for det fællesnordiske samarbejde.
• Strategi for samarbejde med øvrige danske idrætspolitiske organisationer såsom DIF, Team Danmark, DHIF
og DGI.
• Strategi for repræsentation i internationale idrætsorganisationer såsom ETTU og ITTF.
• Strategi for internationale arrangementer på dansk grund.

Forslag til handleplaner
• Afholdelse af et fælles nordisk seminar med henblik på at afstemme interesser og udveksle erfaringer.
• Intensivering af kommunikationen med DIF og Team Danmark.
• Promovering af Danmark og i særdeleshed Idrættens Hus som egnet konference-/mødested.
• Igangsætning af arbejde med at sikre et antal egnede kandidater til internationale poster.
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