
Beretning bordtennis 2015. 

 

Bordtennis er en mindre sportsgren i Danmark, og der er ikke så mange på klubplan der spiller bordtennis. Men 

på trods af dette, syntes vi at det kunne være sjovt at starte en bordtennis afdeling op. Vi lånte borde af 

Nørreå, og vi startede op med at lave en lille turnering, for at promover bordtennis, for dem der var på fodbold 

skole.  

Vi startede op med få spiller, med blev derefter flere spiller, og nu er gymnastiksalen fyldt op 2 gange om ugen. 

Nicklas Matti fra Skive kommer og hjælper med at træne dem om mandagen, og Esben Rask Bach og Mathias 

Aagesen hjælper med at træne dem om torsdagen. 

Der har været et mange aktiviteteter hele sæsonen. Mange af vores spiller har fået licens, og deltaget til mange 

stævner. Der er allerede vundet en del medaljer til vores unge bordtennis spiller, selv om at vi er en nystartet 

klub. Vi har også lavet vores eget stævne på Frikolen Vellev, som også har været en succes. 

Vi havde også en hyggedag med bordtennis i juleferien.   

Efter at have lånt borde af Nørreå i starten, har vi lånt 5 rigtige gode borde af Thorsø, som ikke har bordtennis 

mere. Tak til Thorsø for lån af borde. 

Mål for næste sæson: At få etableret en Senior turneringshold. At få motions bordtennis op at køre. At få 

tilmeldt 2 ungdomshold til turnering. At få gang i nogle spiller fra Ulstrup/Thorsø, som ikke har bordtennis 

længere, så der næste år vil være 2 hold af ungdoms spiller. At få lavet ”leg og bordtennis” for de børn der er i 

børnehuset. 

Ved godt at det er lidt voldsomme ambitioner, men det er sjover at udvikle, end at afvikle.  

Til sidst tak til vores hovedsponsor i Bordtennis afdelingen Rema 1000 fra Langå, og tak til de forældre der har 

hjulpet til diverse arrangementer, og tak til de unge mennesker der har hjulpet med at træne.     

 

     


