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Efter temmelig lang coronapause kunne vi starte ungdommen op i slut april og seniorer måtte begynde
igen i maj.

Den lange pause gjorde at vi fik travlt og aldrig før har vi som klub tilbudt så meget ekstra træning for både
ungdomsspillere og seniorer. Det er en fornøjelse at se, at så mange har brugt de ekstra tilbud vores
sportschef sammen med trænerteamet har skruet sammen.

Kort inden sommerferien fik vi afholdt Klubmesterskab. Vi har dog stadig til gode at afholde et stort samlet
klubmesterskab på samme dag, men mon ikke det lykkes i 2022

Der kommer hele tiden nye medlemmer ”ind af døren” – det er glædeligt at se, at det er både børn og
voksne. Generelt har vi en fornuftig fremgang i medlemmer.

Overordnet set har vi haft en god opstart og en fornuftig efterårssæson. Selv op til jul hvor smittetallene
var høje, kunne vi tilbyde træning i et sikkert miljø. Kun vores begynderhold måtte vi aflyse nogle uger.

Bestyrelsen afholdt sommerseminar med fokus på frivillighed blandt medlemmer. Vi er endnu ikke kommet
i mål, men arbejder med at få flere frivillige i spil. Vi har forsøgt at inspirere med en frivillige-kampagne på
de sociale medier og i uge 4 har vi inviteret alle forældre til korte møder omkring frivillighed i klubben.

Vores trænerteam er blevet opgraderet med både hjælpetrænere fra vores ungdomshold, frivillige
forældre og nye trænere udefra og vi har nu et meget bredt trænerteam, som dækker alle niveauer. Alle
trænere tilbydes uddannelse.

Generelt har vi haft rigtig mange hold tilmeldt holdturneringen i år, så der er blevet spillet rigtig mange
kampe, både på hjemmebane og ude.

I forbindelse med Liga-kampe der spilles på fredage, har vi forsøgsvis indført ”Bordtennis og Bobler” og vi
har også haft inviteret til træning og pizza for ungdomsspillerne. Sammen har det givet et stort publikum og
en god stemning i hallen til kampene.

Til ungdoms DM og top 12 var vi flot repræsenteret og vi havde også spillere med til senior DM.

I sensommer og efterår fik vi afholdt stævner for alle aldersgrupper og niveauer. Det var skønt at kunne
gennemføre dem i år, når vi sidste år måtte aflyse pga Corona.

Økonomien ser fornuftig ud. Vi har sponsorere, har været aktive med at sælge Bambusa-sokker, afholdt
stævner med overskud og fået bevilliget penge fra bla. DIF  til åbent hus arrangementer og pigearbejdet.

Klubben har rigtig gode samarbejdspartnere.

Vores svenske venskabsklub, Åstorp, hvor vi udveksler spillere. Det er fantastisk at vi på tværs af sundet kan
samarbejde. Det giver god inspiration.

Tårnby kommune er i mange sammenhænge en god samarbejdspartner. Vi har mange muligheder med de
lokaler de stiller til rådighed. Vi har et fantastisk samarbejde med kommunens folk i hallen. I forbindelse
med kommunalvalget blev vores borde desværre hærget lidt mere end hvad godt er og derfor har vi fået 12
nye borde bevilliget – de kommer i løbet af de næste par måneder.

I skrivende stund ligger der en ansøgning på bedre lys i hallen. Den forventer vi bliver afgjort i løbet af 1.
halvår 2022. Hvis det bevilliges kan vi se frem til noget af det bedste bordtennislys i landet.



Derudover samarbejder vi med skoler og fritidstilbud i kommunen. Desværre blev en del
skolearrangementer og arrangementer for SFO’er aflyst pga kraftigt stigende smittetal i kommunen. Vi har
heldigvis aftale om at vi gennemfører så snart vi igen har mulighed for det.

Bordtennis Danmark har været samarbejdspartner i forbindelse med et skoleprojekt omkring trivsel. Der
arbejdes videre de kommende år.

Ligeledes i samarbejde med BTDK var vi værter til TEAM ALL STARS VS. TEAM FUTURE.

Sammen med Vækstteam Storkøbenhavn fik vi arrangeret et begynderstævne i Amagerhallen. Dette var en
stor succes og har måske lagt byggesten for en ny model af nybegynderstævner i området.

I Tårnby Sundhedsuge afholdte vi åbent hus for at vise Tårnbyborgere hvor fedt det er at spille bordtennis –
det resulterede i flere nye medlemmer. Især på vores senior begynderhold.

Klublokalet kan endelig tages i brug igen. Det har været længe undervejs, men vi er glade for at kunne
præsentere det. Pas godt på det.

Alt i alt en periode med megen aktivitet over hele linjen i det omfang det har kunnet lade sig gøre. Vi satser
på også at kunne lave flere sociale aktiviteter i den kommende tid.

Tak til nogle fantastiske medlemmer der bakker op. Det er er dejligt at stå i spidsen for.
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