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SISU/MBK spillere og interessenter 

Elite strategi 

SISU/MBK eliteudvalg arbejder efter et vedtaget princip om at skabe det bedste 

træningsmiljø for bordtennisspillere. Et sådant træningsmiljø skal favne, at det for et bredt 

udsnit af spillere bliver muligt at nå Elite niveau, gennem flid, lyst, spilleglæde samt vilje. Det 

er endvidere essentielt, at vi som klub ikke bremser lyst, tro eller håb for individet, men giver 

den enkelte muligheden for at nå så langt som det kan række. Vi skal ikke være 

smagsdommere, men rummelige, imødekommende og udadvendte, både som klub og som 

medlemmer. 

Med denne adfærd søger vi både at kunne være med til at skabe, fastholde samt tiltrække 

bordtennisspillere på Eliteniveau, her defineret som danmarksturneringens divisionsrækker. 

Hermed kan vi sigte mod opfyldelse af den erklærede målsætning om at være 

repræsenteret i landet bedste bordtennisrækker, på tværs af alder og køn, inden for de 

næste 3-5 år. 

Eliteudvalget- sådan arbejder vi 

Eliteudvalget består af følgende personer 

 Kenn Weinreich – Elitekontakt og pennefører 

 Jens Bauer Andersen – Turnerings- og Træningsansvarlig og kultur Ninja 

 Jonas Rasmussen – Turnerings- og Træningsansvarlig ansvarlig og halfond stifter 

 Jesper Storkehave – Turneringsansvarlig – Træningsansvarlig Tour manager og Idé 

fader til udvalg 

 Peter Kaag – Holdkaptajn Elitedamer 

Udvalget mødes med faste intervaller i klubbens bestyrelseslokale, hvor der behandles 

faste agenda punkter samt ad hoc opgaver og nye sager. Væsentlige beslutninger 

gennemføres efter en demokratisk proces. Der er således ikke tale om et bordtennistyranni, 

men et udvalg der arbejder efter konsensus. 
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Tlf: 21 62 70 45 

 

 

 

 

                      

Eliteudvalget- sådan kontaktes vi 

Generelt - hav respekt for at udvalget ikke er lønnede ansatte i en virksomhed, hvorfor at de 

enkelte medlemmer ikke pr. telefon på alskens tidspunkter kan forventes at lægge øre til 

lange tirader og følelsesudbrud. Eftersom alle beslutninger træffes demokratisk, kan og 

bedes alle forslag samt problemstillinger bringes skriftligt til formanden på 

http://www.sisu-mbk.dk/net_test1/resizer.aspx?type=jpg&id=195955&width=548&border=1,5f5f5f&border2=11,FFFFFF&shadow=5,15,000000&bgcolor=FFFFFF
http://www.sisu-mbk.dk/net_test1/resizer.aspx?type=jpg&id=196985&width=548&border=1,5f5f5f&border2=11,FFFFFF&shadow=5,15,000000&bgcolor=FFFFFF
http://www.sisu-mbk.dk/net_test1/resizer.aspx?type=jpg&id=196984&width=548&border=1,5f5f5f&border2=11,FFFFFF&shadow=5,15,000000&bgcolor=FFFFFF
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kennweinreich@gmail.com, hvorefter de vil blive behandlet på udvalgsmøderne. Jeg er 

sikker på at alle medlemmer kan lide en god bordtennissnak, men udpræget lobbyisme 

søger vi at undgå for fælles bedste. 

I forlængelse af dette, forventer vi ligeledes at I som interessenter er loyale og bakker op om 

denne demokratiske tilgang. 

Spillere og hold: Vi har valgt at den daglige kommunikation omkring de enkelte hold, 

foregår decentralt mellem den enkelte holdleder og de tilknyttede spillere. Dette skal sikre en 

fleksibilitet og råderum, til selv hurtigt at kunne løse opståede problemer, uden længere 

beslutningsproces. Som spiller bør du derfor kommunikere med din holdleder om de ting der 

vedrører din deltagelse på dette.  

Øvrige interessenter: Vi er heldigvis en stor klub med mange interessenter. Vi er et udvalg 

der gerne ser flere SISU/MBK´ere, der er aktive omkring aktiviteter og tiltag. Sig endelig til 

hvis du har gode forslag og aktiviteter du evt. også gerne selv vil varetage.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Træning 

Træningskultur 

Vi vil gerne skabe mulighederne for, samt belønne en god træningsindsats. Vi ved, at 

selvom bordtennis er en singlesport, så er det i flok at vi løfter hinandens niveau. Set i det 

lys, forventer vi i stor udstrækning at du som spiller, med en positiv tilgang både træner med 

klubkammerater der styrkemæssig er ligeud, samt op eller ned fra dit niveau. Husk at når 

man får, forpligter det også til at give tilbage. Sådan kører verden rundt, og sådan skaber 

vi sammen det bedste træningsmiljø. 

Træningstider 

Hvornår du som Elitespiller kan træne i SISU/MBK findes på vores altid opdaterede 

hjemmeside: http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2667&mname=Træning_mv. 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at fritræne når der er ledig plads. Nøglebrik til klubben 

kan søges ved henvendelse til klubbens Formand Pia Leth på: http://www.sisu-

mbk.dk/?vm=2558&mname=Klubledelse_/_Udvalg 

Træningstrup 

Deltagelse i Seniorelitetræning med vores nuværende Elitetræner Jesper Steffensen samt 

hjælpetrænere, er primært forbeholdt spillere der deltager på klubbens senior divisionshold i 

danmarksturneringen. 

mailto:kennweinreich@gmail.com
http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2667&mname=Træning_mv
http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2558&mname=Klubledelse_/_Udvalg
http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2558&mname=Klubledelse_/_Udvalg
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Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi gerne ser en høj træningsfrekvens ved vores 

Elitespillere. Derfor er dette et kriterie vi vægter højt i vurdering af muligheden for 

træningsdeltagelse, samt kriterie for at være stamspiller på klubbens bedste hold. 

For ungdoms elitespillere, vægtes endvidere at disse deltager i ungdomstræningen. 

Deltagelse med senioreliten er et ekstra træningstilbud, man kan blive udtaget til på lige 

vilkår med seniorspillerne.  

Deltagere i træningen vil blive udtaget, og inviteret direkte af Turnerings- og 

Træningsudvalget  

Deltagelse på DT turneringshold 

Som spiller på SISU/MBK hold deltager og repræsenterer man sin klub, og spiller for 

klubbens sportslige interesser og præstationer. 

Som konsekvens heraf vil spillerne blive benyttet på de hold hvor turneringsudvalget 

beslutter det er bedst for klubben og de sportslige resultater for de enkelte hold. 

Klubbens interesse vil dermed til enhver tid gå forud for den enkelte spillers særinteresse. 

Eliteudvalget og herunder turneringsudvalget, vil bestræbe sig på at arbejde ud fra 

nedenstående principper: 

1) Et hold som hører under eliteafdelingen vil ikke blive trukket, medmindre at klubben ikke 

råder over spillere nok som ønsker at spille for holdet. 

2) Man kan kun forvente at blive betragtet som en stamspiller på et div. Hold, såfremt man 

har trænet regelmæssigt, samt givet tilsagn om at man som regel kan spille alle hold kampe. 

Hvis ikke må man meget gerne stille sig til rådighed som reservespiller. 

3) Som ungdomsspiller stiller man som udgangspunkt op for det ungdoms DT hold, som 

man naturligt tilhører pga. ens alder. Kun hvis turneringsudvalget finder at det er i klubbens 

interesse, kan der fraviges fra denne retningslinje. 

4) Alle hold skal udtages efter spillernes styrke. Man bliver udtaget til et hold for en halv 

sæson ad gangen, hvorfor udvikling i de enkelte spillers styrke kan tilgodeses, såfremt de 

ikke kolliderer med turnerings regler for deltagelse på andre hold.  

5) Inden for Stamtrupperne, vil vi bestræbe os på at spillerne blive udtaget ud fra en 

målsætning om at deltage i slutspil i alle rækker. Dvs at spillerne i høj grad vil blive udtaget 

efter niveau, men det betyder også at alle er sikret minimum 1/3 del af et holds kampe, da vi 

har brug for at alle er spille berettiget til slutspillet. 
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Tilskuere 

Alle vores spillere er performere der spiller bedst med et godt publikum i ryggen. 

Derfor er vi meget taknemmelige for al den opbakning I giver til kampene. Det er af en 

uvurderlig betydning, og der hvor man virkelig føler styrken i at stå sammen som klub. Så 

kom og giv din stemme og tilstedeværelse med og lad os skabe en fest hvor vi kan! 

Kampliste ses på : http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2544&mname=Klubbens_hold 

Mange sportslige hilsner 

SISU/MBK´s Eliteudvalg 

http://www.sisu-mbk.dk/?vm=2544&mname=Klubbens_hold

