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Sæsonen 18/19 går på hæld, og jeg ser tilbage på en sæson som har været fuld af
aktiviteter. Vi har i sæsonens løb afholdt 4 stævner.
I starten af november var vores pensionistafdeling værter ved et stævne med 80
deltagere fra deres venskabsklubber. Det blev en rigtig god dag med masser af
bordtennis og hyggeligt samvær.
I slutningen af november var endnu engang arrangør af 1. runde af
holdturneringen i danmarksturneringen for veteran hold. En weekend med masser
af bordtennis, og en stor fest lørdag aften. Alt løb efter planen, og vi høstede rigtig
meget ros for dette arrangement.
I januar var det så vores eget stævne som blev afviklet, og mens rigtig mange
stævner i Danmark meldte om nedgang i deltagere antallet, er det stik modsat i
Ribe Btk. Vi har i år haft deltager rekord til vores stævne med over 520 deltagere,
og allerede flere uger før stævnet måtte vi sige stop for tilmeldinger. Dette viser at
vores stævne kan noget specielt siden så mange ønsker at deltage.
I slutningen af januar var vi så blevet udvalgt til at være værter for årets top 12 for
ungdomsspillere, et stævne hvor de bedste ungdomsspillere i Danmark samles, og
i hver aldersklasse spilles der alle mod alle. Ribe havde 2 deltagere ved top 12.
Louise var med i Dame Junior/U21, og opnåede her en flot 5. plads i det skrappe
felt. Gustav Højslet var med i puslingens top 12, denne række bliver afviklet i
forbindelse med kval top 12. Gustav gjorde det rigtig godt, og sluttede på en flot 8.
plads.
Ud over disse stævner har klubben også hjulpet til ved året Gallafest for eleverne
på Ribe katedralskole, her havde vi påtaget os opgaven med at passe baren.
Alle disse aktiviteter har været det store fokus område for bestyrelsen i året der
gik. Forud for hver arrangement kræves der et stort forarbejde, og en masse
frivillige hænder uden disse hænder ville det være umuligt at holde det høje
niveau, og i den forbindelse vil jeg takke ALLE som har hjulpet på den ene eller
andet måde, i skal vide at uden jeres hjælp vil vi ikke kunne nå i mål.
Håber at se lige så mange, og gerne flere når der igen er brug for frivillige hænder,
husk at hver gang vi har sådanne arrangementer giver det en indtægt til klubben,

som gør at vi nok som den eneste klub i Danmark kan sende vores spillere til
stævner uden at det koster dem en krone
EN KAN KLARE LIDT… MANGE KAN KLARE MEGET 
En stor tak skal også lyde til Jytte som gøre en kæmpe indsats for at formidle
nyheder ud på vores hjemmeside og på Facebook. Det er en fornøjelse at kort tid
efter man har indsendt en nyhed til Jytte, så er den at finde både på hjemmeside
og på Facebook. Jeg vil gerne benytte lejeligheden til at opfordre klubbens
medlemmer til at indsende materiale til Jytte, det kan være små korte historier
eller resultater når man har været ude at spille, alt tages i mod med kyshånd 
Klubben har haft fremgang i medlemstallet i denne sæson. Vi er nu omkring 100
medlemmer i klubben. Pensionist afdelingen har rundet 50 medlemmer som har
træningsdag tirsdag og torsdag formiddag.
På nybegynderholdet har der været en helt fantastisk fremgang, op til 20 spillere
til træning, det er helt fantastisk at se, og jeg håber at alle møder op når den nye
sæson starter igen.
Vi har haft 4 ungdomshold med i turneringen i denne sæson, endnu engang havde
vi et hold med i drenge divisionen, og holdet bestod udelukkende af spillere af
egen ”avl”…. Drengene har haft mange svære kampe, men jeg håber de har lært
en masse som de kan tage med sig videre. Endvidere har vi haft hold med i
puslinge, drenge og junior rækken under JBTU, disse hold gjorde en rigtig god
figur,
Jeg håber med det tilgang vi har fået i ungdomsafdelingen, at vi kan have flere
hold med i den kommende sæson…
Vi har haft hele 9 hold med i senior turneringen i den forgangene sæson, vi har
haft hold med i 2. division, jyllandsserien, serie 1, serie 3, serie 4 & serie 5. Flere af
vores hold har haft en rigtig god sæson med oprykning til følge… Bla. Kan nævnes
at et af de nye hold i serie 5 havde en rigtig god sæson, som sluttede af med at de
opnåede en flot 2. plads ved JM for hold.
Vores 1. hold i 2. division endte desværre under nedrykningsstregen, og dette
betyder at vi i den kommende sæson må en tur i 3. division. Dette skete dog ikke

uden spænding, holdet var uhørt tæt på at klare frisag, men marginalerne har ikke
være på holdets side i denne sæson.
Alle spillere på holdet har givet tilsagn om at de også tager en tørn i den nye
sæson, og sker dette er jeg sikker at vi hurtigt vender tilbage til 2. division.
Ud over holdturneringen deltager en del af vores spillere i rigtig mange stævner
rundt omkring i Danmark og Tyskland, og med rigtig mange gode resultater til
følge. Ved årets jyske mesterskaber blev der hentet flere medaljer til klubben,
blandt andet kan nævnes at Daniel Gram & Lauge Foged blev Jysk mester i Double,
og Lauge hentede en flot 3. plads i Drenge Elite rækken, stort tillykke til de to
drenge.
Klubben har endnu engang fået en Dansk mester, da Louise sammen med Line fra
Esbjerg for nyligt blev dansk mester i double ved de DM for ungdom, de to spillede
også sammen ved senior DM hvor de fik en fornem 3. plads, der skal lyde et stort
tillykke til de to.
Disse flotte resultater har resulteret i at Louise er blevet udtaget til at
repræsentere Danmark ved ungdoms EM som bliver afholdt i juli mdr. i Ostrava
Tjekkiet. Klubben er rigtig stolte over at vi har en spiller som kan være med på
dette niveau.
Ved årets klubmesterskab deltog hele 60 spillere i alle aldre, en rigtig god dag som
endte som den plejer fristes man til at sige, nemlig med at Thomas endnu engang
blev klubmester  rigtig stor tillykke……
Også stort tillykke til alle de andre som kunne lade sig hylde som mestre den dag…
Dagen sluttede af med fællesspisning hvor hele 74 deltog, rigtig dejligt at vi kan
samle så mange  - Det er en stor fornøjelse at arrangere noget, når der er så stor
en opbakning.

Klubtøj
Klubben skal fra den nye sæson have nyt klubtøj, og vi er i skrivende stund ved at
få de sidste detaljer på plads, og inden for kort tid vil vi kunne præsentere det tøj
som vi skal spille i de næste par år.
Jeg vil her komme med en opfordring til at alle klubbens medlemmer investere i
den nye tøj, så vi kan repræsentere klubben fra den bedste side, når vi skal ud og
spille i den nye sæson. Det skylder vi klubben, og ikke mindste vores sponsorer
Det er faktisk et krav når man spiller holdkampe, at man spiller i vores klubtøjj.

DBTU på vej mod BordtennisDanmark.
De sidste mange år har der været et stort fald i medlems tallet i
bordtennissporten, så efter DBTUs årsmøde i juni 2018 blev der nedsat en
strukturgruppe, der fik til formål at nytænke strukturen i Dansk Bordtennis.
Strukturgruppen har været effektiv og er kommet med et godt og interessant bud
på, hvordan vi bør organisere hele organisationen fremover. Det har været
centralt at binde DBTU og klubberne tættere sammen, ligesom et vigtigt mål er at
få vendt udviklingen med et stadigt faldende medlemstal på ungdomssiden.
Vedtages dette betyder det at JBTU nedlægges, og i stedet vil der blive oprette
vægstteams.
Alle de aktiviteter vi kender til såsom den jyske holdturnering, JM, træningslejre
fortsætter selvfølgelig i den nye struktur, så for de fleste spillere vil ændringerne
ikke være særligt mærkbare. Mange ledere vil få nye opgaver, og det bliver
interessant at følge.
I skrivende stund vides det ikke om den nye struktur bliver til noget, da denne
først kan vedtages på årsmødet som afholdes 1. juni
Så når vi afholder vores generalforsamling ved vi meget mere  - Så her vil jeg
fortælle mere omkring dette emne…..

Fremtiden
Den kommende sæson vil der være knap så stor stævne aktivitet i Ribe
Fritidscenter, vi vil ”nøjes” med at afholde 2 stævner
 Pensioniststævne i november
 Vores eget stævne i januar
Jeg har valgt at stoppe i bestyrelsen, og dermed også som formand. Jeg har været
med i mange år, og vil nu tage en pause med bestyrelses arbejdet, ikke dermed
sagt at jeg ikke står til rådighed, jeg vil stadigvæk være behjælpelig med forskellige
opgave i det omfang som bestyrelsen / klubben har brug for det.
Jeg videregiver en god og sund klub hvor medlemstallet er på vej op, og hvor vi
også har fået et godt samarbejde på tværs af afdelingerne i klubben. Ikke dermed
sagt at vi blot kan læne os tilbage og tage en slapper… Der kræves forsat hårdt
arbejde for at tiltrække nye medlemmer og ikke mindst at fastholde dem vi har.
Jeg er sikker på at den nye bestyrelse kan klare denne opgave…
Det bliver også spændende at følge hvad der kommer til at ske i Bordtennis
Danmark, her er min klare opfordring, at bestyrelsen tager del i det som kommer
til at ske, så vi ikke blot kommer til at se med fra sidelinjen, men også får
indflydelse på hvad der skal ske.
Jeg er sikker på at klubben går en lys fremtid i møde. Hvis alle løfter i flok, så er jeg
også sikker på at klubben nok skal komme i mål med deres planer for fremtiden.
HUSK AT SAMMEN ER VI STÆRKE….
Til slut Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for et godt
samarbejde i året der gik….
Med disse ord vil jeg hermed takke af for denne gang….
Knud Andersen

