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Ansøgning fra Sponsorpulje.
Trods nedgang totalt også i år, for bordtennissporten i Danmark, oplever vi i Hvidovre Bordtennisklub
stadig det modsatte. Vi har aldrig haft en større ungdomsafdeling, end vi har pt. Vi har 5 faste
træningshold på forskellige niveauer. For blot 3 år siden havde vi kun 2 træningshold. Vi har derfor
gennem de sidste 3 år, haft en konstant stigning i medlemstallet, i ungdomsafdelingen. Den udvikling vil
vi gerne fortsætte med, og det skal sponsoratet bl.a. være med til at fastholde.
Vi har grundet den positive tilgang af spillere, også ansøgt Hvidovre Kommune om større lokaler, idet
det kniber med pladsen i vores nuværende lokale i Frihedens Idrætscenter. Kommunen har indkaldt os
til et møde vedr. dette. Vi har pt. 17 ungdomsspillere på venteliste til opstart i klubben.
Hvidovre Bordtennisklub har som nævnt tidligere, i de seneste 4 år været inde i en meget positivt
udvikling, hvilket bl.a. beror på meget frivillig arbejdskraft, og en meget ihærdig og beslutsom
ungdomsleder, der har været i stand til at løfte klubben op på et meget højt niveau – men vi må også
erkende, at frivillig arbejdskraft alene, ikke kan bære os hele vejen, vi er nødsaget til, at investere i nyt
udstyr og ikke mindst trænere på et højt niveau, for at kunne nå vores mål, nemlig at satse på elite
niveau.
For 4 år siden var Hvidovre Bordtennisklub, hvad vi vil betragte som en middelmådig klub, i det vi
satsede på bredden, det gør vi for så vidt stadig, men vi vil meget gerne være med til at udvikle de
spillere vi har i klubben, og give dem de bedste træningsbetingelser som muligt. Vi vil derfor også satse
på eliteniveau, vi har derfor også ansøgt kommunen om midler fra Elite2650 puljen, men har dog fået
afslag i første omgang. Klubben arbejder ihærdigt på at være i stand til at søge puljen igen næste gang.
Vi har gennem mange år lidt af, at vores bedste spillere har måtte skifte til konkurrerende klubber, for at
opnå den optimale udvikling. Det har vi gennem de sidste 4 år allerede sat en stopper for, i det vi har
højnet niveauet og mængden af træning, hvilket har medført, at klubskifterne pludselig er begyndt, at
gå den anden vej. Hvidovre har slået sig fast i bordtennis Danmark, som en klub med et rigtig godt
træningsmiljø.
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Klubbens nuværende sportslige niveau:
Vi vil rigtig gerne kunne bringe dem ”hele vejen”, og samtidig kunne udvikle på andre spillere, som er på
vej frem. Vi har en del spillere med helt fremme i deres årgange, hvilket klubben også har et samarbejde
med ungdoms landstrænerne på både pige- og drenge siden.
Udviklingen i vores klub har gjort, at vi har flere spillere der ligger godt i deres årgang på den nationale
rangliste.
Årgang 2002: pt. en pigespiller som er nr. 2 og en drengespiller som er nr. 5.
Årgang 2003: pt. en pigespiller som er nr. 1 og en drengespiller som er nr. 9
Årgang 2004: pt. en pigespiller som er nr. 1 og en drengespiller som er nr. 9
Årgang 2006: pt. en drengespiller som er nr. 5.
Årgang 2007: pt. en drengespiller som er nr. 9.
❏ Vi har derudover pt. 6 pigespillere der træner i idrættens hus i Brøndby, kyndig vejledt af vores
landsholdtrænere. Dette er et pigeprojekt, som vi er tilknyttet gennem Østdanmarks bordtennis
union.
❏ Vi har et hold i hhv. drenge- og pigedivisionen, og som er med i slutspillet, om at blive
Danmarksmestre. Finalerne spilles i weekenden 28.-29. maj 2016.
❏ Vi kan nu, til forskel fra tidligere år, tilbyde de bedste spillere træning op til 6 gange om ugen,
ligesom de også har mulighed for individuel træning, derudover.
❏ 1 gang årligt, holder vi PU-samtale (personlig udviklingssamtale) med de bedste spillere,
enkeltvis, for at få et indblik i hvad deres ambitioner er, og samtidig får en dialog om deres
udvikling, og hvad vi forventer af dem.
Indfriet mål for sæsonen 2015/2016.
❏ 6 spillere med til DM ungdom 2016 - Vi havde 6 spillere med.
❏ 2 spillere med til Top 12 2016 - Vi havde 2 spillere med.
❏ 2 spillere med til kval Top 2016 - Vi havde 4 spillere med.
❏ At klubben henter sin første DM ungdom medalje i mange år. - Det blev til 3 guldmedaljer ved
de individuelle Danmarksmesterskaber.
❏ At kunne fastholde spillere med landsholdspotentiale. - Pt. er én spiller udtaget til landsholdet.
❏ At etablere et elite træningsmiljø for vores bedste spillere, med træning og trænere på et højt
niveau, som tiltrækker elite ungdomsspillere i lokalområdet, til at kunne træne med. (Hvilket
skal gavne vores egne talenter). - Klubben har et etableret talenthold, som træner en gang
ugentligt med spillere på højt niveau fra 6 klubber i nærområdet.
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Målsætning for de to kommende sæsoner:
2016/2017:
❏ 8 deltagere ved DM ungdom.
❏ 4 deltagere ved Top 12.
❏ 4 deltagere ved kval Top 12.
❏ Medaljer i 1. Division Dame rækken.
❏ Medaljer ved DM ungdom.
❏ Udtagne spillere til både landsholds- kampe og lejre.
❏ Etablering af elite træningshold i Hvidovre.
❏ At tage klubbens bedste spillere til internationale stævner i Nordeuropa med coach.
2017/2018:
❏ 8 deltagere ved DM ungdom.
❏ 4 deltagere ved Top 12.
❏ 6 deltagere ved kval Top 12.
❏ Etablere et hold i Elitedivisionen for damer.
❏ Medaljer ved DM ungdom både individuelt og hold.
❏ Udtagne spillere til både landsholds- kampe og lejre.
❏ At kunne tiltrække udefrakommende elite spillere til klubbens elite træning.
Det gik jeres støtte til i 2015/2016 sæsonen:
Vi var utrolig glade for kommunens støtte i den indeværende sæson. Vi har både købt nyt materiel, samt
ydet støtte til foreningens spillere til både stævner og lejre. Vi har investeret i nye bordtennisborde,
bander, bordtennisrobot samt en masse træningsremedier. Derudover har vi som klub haft ture til
nationale stævner i både Odense og Århus, hvor både spillere, forældre og coaches har deltaget.
Det nye materiale, har bl.a. gjort at vores gamle borde, bander osv. er sat på lager i Dansborg hallen,
som vi bruger til vores stævner i hallen. Det betyder at vi ikke behøver, at leje udstyr til vores stævner
fremadrettet, hvilket spare os for et stort beløb årligt.
Desuden modtog klubben i sommeren 2015, den prestigefyldte pris som “Årets Klub” af Dansk
Bordtennis Union ved unionens årsmøde i Idrættens hus.
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Modydelser:
Vi afholder 3 årlige stævner i Dansborg hallen, herunder et stort nationalt stævne med op mod 300
spillere, hvor Hvidovre kommune på den måde vil kunne få eksponering gennem logo på bander,
bannere, og vores klubtøj.
Derudover vil der være, i hvert fald 60 hjemmebane kampe, hvor Hvidovres kommune logo også vil være
synligt.
Derudover har vi med jævne mellemrum artikler i Hvidovre Avis, når vores spillere/klubben har opnået
gode resultater.
❏ Bandereklame. - Er indfriet i 2015
❏ Hvidovre Kommunes logo på vores hjemmeside. - Er indfriet i 2015
❏ Hvidovre Kommunes bannere til hjemmebane stævner
❏ Hvidovre Kommunes logo på vores klubtøj.
❏ Hvidovre Bordtennis deltagelse ved mange nationale, såvel som internationale stævner i det
næste år.
Vi vil også kunne være behjælpelig i kommunen, ved div. Arrangementer som kommunen afholder.
Vi har tidligere haft opvisningskampe i Hvidovre Stationscenter.
Vi har desuden også været med ved arrangementet ”Sjov lørdag” i Avedøre Idræts Center tidligere.
Hjemmesiden:
hvidovrebordtennis.dk/wp På denne side er ALT tilgængeligt. Bl.a. referater fra generalforsamlinger,
regnskaber, bestyrelsesmøder m.m., samt kommunens logo.
Facebook:
Klubben har tillige 2 Facebook sider, hvor vi poster stortset alt hvad der foregår i klubben. Én for
samtlige af klubbens medlemmer, og en for forældre, trænere og ungdomsspillere.
Det søger vi:
Vi søger Hvidovre sponsorpulje om 50.000 Kr.
Disse midler skal bl.a. bruges til, at fastholde den mængde træning, der er nødvendig for, at kunne
udvikle på vores bedste spillere. Desuden ønsker vi at kunne tilbyde alle vores spillere kvalificerede og
uddannede trænere på alle vores træningshold.
Vi ønsker også at kunne bidrage økonomisk til vores spillere/coaches, når de er ude i ind- og udland, for
at repræsentere klubben ved stævner/mesterskaber. Det er bl.a. hjælp til transport, kost og logi. Dette
er hjælp, som vi i indeværende sæson, ikke har haft mulighed for at kunne tilbyde.
Derudover skal en del af sponsoratet også gå til materialer. Heriblandt bolde, som er en rigtig stor udgift
for klubben.

