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JØRGEN SCHULTZ, FORMAND

SOM FORMAND I HGI BORDTENNIS VIL JEG GERNE
BYDE DIG VELKOMMEN TIL KLUBBEN.

HGI bordtennis blev etableret i 1962 og har i løbet af årene
positioneret sig som en af de største og stærkeste klubber i
Danmark. Vi blev for anden gang i 2007 kåret som Årets klub i
Danmark og det er en ære, som vi er meget stolte af og som vi
fortsat vil gøre vores yderste for at leve op til.
Vi har senior og ungdomshold placeret i de bedste rækker i
Danmark, og ønsker at fastholde disse placeringer.
Vi bestræber os på, at være en ’hel’ klub, hvilket for os betyder, at
det er mindst lige så vigtigt, at vi har motionister, pensionister og
plads til alle dem, der bare synes, at det er sjovt at spille
bordtennis, som det er at have elitespillere.
Den store bredde i klubben betyder for dig, at du har alle
muligheder for at hygge dig, have det sjovt og få tilfredsstillet dine
sportslige ambitioner.
Du er også kommet til en klub som har Danmarks flotteste og
bedste træningsfaciliteter og som samtidig prioriterer at kunne
tilbyde en høj trænerstandard.

HGI Bordtennis

Det kræver mange ressourcer både tidsmæssigt og økonomisk at
drive en stor klub, der har ungdomshold, elitehold og et højt
trænerniveau så derfor vil du også opleve, at vi har mange

aktiviteter i klubben, hvor vi forventer at vores spillere og forældre
til ungdomsspillere giver en hånd med.
Og til sidst er der bare tilbage at sige:
Rigtig mange gange velkommen til HGI Bordtennis, vi håber du får
rigtig mange timer sammen med verdens hurtigste spil.

UNGDOMSSPILLERE
Klubben har ungdomsspillere på alle niveauer lige fra begyndere til
nogle af Danmarks bedste ungdomsspillere. Den store bredde i
klubben betyder, at i takt med at du udvikler dig som
bordtennisspiller, vil du hele tiden have mulighed for at kunne
spille med nogle andre ungdomsspillere, der er på samme niveau
som dig selv.
Vi har p.t. 4 træningshold for ungdomsspillere (A-D). Du starter
typisk på hold D, hvor der er træning 2 gange om ugen. I takt
med, at du udvikler dit spil, rykker du op på næste hold og så
videre. De bedste ungdomsspillere træner 5 pas om ugen.
Vores trænerstab består alle af spillere med mange års erfaring. Vi
har trænere, der spiller divisionsbordtennis, vi har en cheftræner
(Ola Lindberg) som har tæt tilknytning til ungdomslandsholdstræningen og har på et tidspunkt selv været assisterende ungdoms
landsholdstræner, så du vil som spiller i HGI Bordtennis blive
trænet af et meget kompetent trænerteam.

Den første måned du spiller i klubben, betragter vi som en
prøvemåned, hvor du har mulighed for at se, om bordtennis er
noget for dig, ønsker du derefter ikke at spille koster det dig ikke
noget. Du kan læse om vores kontingentsatser på klubbens
hjemmeside www.hgibordtennis.dk.

Vi holder 2 årlige stævner i klubben – julestævne i december og
klubmesterskaber i april/maj. Herudover deltager vi i diverse
turneringer og stævner. Som ny ungdomsspiller vil du blive tilbudt
at deltage i de såkaldte pointstævner. Det er en stævneform, som
er arrangeret af Øst Danmarks Bordtennis Union (ØBTU), og som
netop er for nye spillere. Her vil du i perioden fra november til
marts få mulighed for at deltage i op til 6 stævner, hvor du kan
møde andre spillere fra andre klubber.

VI LØFTER I FLOK
I HGI Bordtennis afholder og deltager vi i en række
indtægtsgivende arrangementer for at få økonomien til at løbe
rundt.
Blandt aktiviteterne er, at vi deler FC-Magasinet ud i november, vi
afholder kegleturnering i oktober og februar/marts, vi afholder
Elitedivisionskampe, vi hjælper til ved FrederiksborgCentrets
arrangementer m.m. Endelig afholder vi nogle mere festlige
arrangementer f.eks. juleafslutning, afslutningsfest m.m.
Det er klart, at alle disse arrangementer samt det at være medlem
i en aktiv og spændende klub ’kræver’ nogle folk, der kan hjælpe
til og her er der i HGI Bordtennis en klar forventning om, at ALLE
inkl. forældre til ungdomsspillere deltager.

På klubbens hjemmeside www.hgibordtennis.dk kan du læse om
træningstiderne og se klubbens trænerstab.
Ved efterårs- og forårssæsonens start udarbejder vi en plan over
de aktiviteter, vi umiddelbart ved, der skal gennemføres. Denne
plan lægger vi på klubbens hjemmeside således at du/dine

forældre i god tid kan sætte tid af til at deltage i nogle af
opgaverne.
Formålet med aktivitetsplanen er også at sikre, at det ikke kun er
bestyrelsen og et par enkelte andre, der skal udføre alle opgaver,
men at vi ALLE giver et nap med. Vi løfter i flok for på den måde
bliver byrden for den enkelte heller ikke så voldsom, og
forhåbentlig er det også med til at sørge for, at vi alle bliver endnu
mere knyttet til hinanden.

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT SPILLE I
HGI BORDTENNIS
Det er vi rigtig glade for at høre.
Det du så gør nu, er:

•

At vi tilbyder træning af kompetente trænere.

•

At vi tilbyder nogle af Danmarks bedste træningsfaciliteter

At have en eliteafdeling og en stor ungdomsafdeling er stort set
det samme som at bede om økonomisk ruin. Det ville være langt
billigere at drive en motionistafdeling, men hvor ville vores klub
dog blive alt for kedelig, hvis det var det eneste, vi gjorde.
Det er langt mere spændende at være i en klub hvor elite motionister, ungdom - ældre, mænd - kvinder færdes. Det er
alsidigheden og mulighederne der giver vores klub et rigt liv og
skaber et udfordrende miljø.
Du har sikkert allerede læst afsnittet ’Vi løfter i flok’, hvor vi
beskrev nogle af de aktiviteter, vi udfører. Uden disse aktiviteter
skulle vores kontingent 3 dobles for at kunne aflønne vores
trænere.

Du går ind på klubbens hjemmeside www.hgibordtennis.dk
Vælg fanebladet ”Træning og hold”
Vælg menupunktet ”Nyt medlem” som ligger under ”Træning og
hold”
Ring til kontaktpersonen for det hold, som du vil spille på og lav en
aftale om det videre forløb.
Vi glæder os til at se dig.

SPONSORER
Forhåbentlig har du nu fået det indtryk af HGI Bordtennis, at vi er
en klub som:
•

Både har en elite- og en breddeafdeling.

Vi har 3 store indtægtskilder i klubben, der får det hele til at løbe
rundt:
•

Kontingentindtægter

•

Aktiviteter

•

Sponsorer

•

Ca. 1/3 af vores indtægter stammer fra virksomheder, som
har valgt at støtte vores klub.

•

Uden denne støtte ville det ikke være muligt for os at
opretholde vores høje sportslige niveau og aflønne vores
trænere.

Derfor håber vi, at når du en dag skal ud og:
•

handle

•

have repareret/vedligeholdt din bolig

•

optage lån

•

din virksomhed skal foretage investeringer

•

eller tilsvarende

så kontakter du en af vores sponsorer. For jo bedre det går vores
sponsorer, desto større chance er der også for, at de støtter os til
næste år. Bagest i denne folder er en oversigt over vores
sponsorer – skriv den ud og hæng den på opslagstavlen så du altid
husker ’Vores sponsorer’.

DET ER RIGTIGT SVÆRT AT SKAFFE
SPONSORER !

NY I KLUBBEN

Som ny spiller i klubben er der en del spørgsmål i starten. Derfor
er det en god idé at få telefonnummer og e-mail på din træner, så
han/hun kan hjælpe med svar allerede efter første træningstime.

Her er svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål:
Hvad er ratingpoint?
Alle spillere med licens (licens får man når man har betalt
kontingent) får tildelt ratingpoint. Pointstørrelse afhænger af hvor
gammel man er, derefter reguleres det, når man vinder og taber
kampe. Point bestemmer om du er en A, B, C eller D spiller (se
tabellen på: www.dbtu.dk/?id=304 ). Du kan kun finde dine rating
point ved at gå ind på:
www.bordtennisportalen.dk/DBTU/Ranglister

En stor del af de sponsorer vi har i dag, har vi fået fordi nogle i
klubben har nogle gode kontakter.
Kan jeg komme til at spille rigtige kampe?
Sponsorer har det med at ’komme og gå’, så derfor bruger vi hele
tiden rigtigt meget tid på at skaffe nye sponsorer. Derfor har vi
også en opfordring til dig om at hjælpe os hermed. Arbejder du i
en virksomhed må du meget gerne undersøge, om de kunne
tænke sig at blive sponsor for os, eller kender du nogen som
kunne være interesseret heri så lad os høre om det.
På vores hjemmeside www.hgibordtennis.dk under fanebladet
Sponsorer finder du menupunktet ’Bliv sponsor’ og her kan du
downloade vores sponsorkoncept. Du kan også kontakte vores
sponsorchef, der efterfølgende kan tage kontakt til en mulig
sponsor.

Hvis du er startet med at spille i starten af sæsonen dvs. i august
eller september kan du muligvis komme med på et hold og spille
ca. 1 lørdag eller søndag om måned.
Klubben og din træner bestemmer hvem, der kommer til at spille
på hvilke hold. Holdkampene kan være på hele Sjælland og starter
i oktober.
Forældrene til de spillere, som er udtaget til holdene, aftaler selv,
hvem der kører og tager sig af spillerne. Derfor er det vigtigt at få
oplysninger på sine medspillere og deres forældre.

Kan jeg spille rigtige stævner?
Alle spillere, som har betalt licens kan spille stævner.
I klubben er der en opslagstavle med indbydelser til stævner. Ved
nogle af ”Grand Prix” stævnerne eller DM arrangerer klubben en
fælles tur.
Ved andre stævner er du selv ansvarlig for at møde op og være
ved det bord du skal spille på. Dette kan være lidt svært at finde
ud af, hvis du er helt ny, derfor kan det være en god idé at spørge
nogle forældre, som har prøvet det før og evt. aftale at tage af
sted sammen.
Du kan altid læse mere om stævner på www.bordtennisportalen.dk
Her kan du også finde start- og sluttider, hvor mange som deltager
osv. Husk, at du altid skal melde dig til et stævne ca. 3 uger før
datoen for stævnet.

Skal jeg have en klubtrøje på når jeg spiller rigtige kampe?
Klubbens farve er rød/sort trøje og sorte bukser. Når man spiller
holdkampe er det et krav, at man har disse farver på. Det
anbefales, at du køber en klubtrøje (snak med din træner). Til
stævner er det valgfrit hvilket tøj du har på, du skal dog have
indendørs sko, shorts, og T-shirt på
T-shirt’en må ikke være hvid.

Hvad med bat?
Tal med din træner han kan hjælpe dig med et godt begynderbat.
KØB ALDRIG I EN SPORTSBUTIK, DET ER MEGET DYRT OG
KVALITETEN ER DÅRLIG.
Se evt. www.btex.dk de kan også hjælpe dig.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Udvalg (har du spørgsmål kan du under udvalgene se, hvem der
kan svare på dine spørgsmål)
Oplysning om resultater og ratingpoint

Adresse

www.bordtennisportalen.dk

FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Vi spiller på 1.
sal i den nye tilbygning.

Dette er portalen, hvor du opretter din egen profil, hvor du kan
tilmelde dig stævner, følge med i rating og resultater osv
www.oebtu.dk

Klubrum
Vi har vores eget klubrum, hvor der er mulighed for en
afslappende sludder med kammeraterne.
Her kan der købes vand og øl (ingen servering af øl for spillere
under 18 år). Der er gratis kaffe og te, du skal bare selv lave det.
Forældre til ungdomsspillere er også meget velkomne til at tage en
kop, mens de eventuelt venter på deres børn.

Dette er Øst Danmarks Bordtennis Unions hjemmeside, som blandt
andet indeholder oplysninger om seriehold og pointstævnerne
(begynderstævne for ungdomsspillere).

www.dbtu.dk
Dette er Dansk Bordtennis Unions hjemmeside, som blandt andet
indeholder oplysninger om divisionsholdene.

Da vi ikke har nogen, der vasker op efter os, forventer vi, at man
selv vasker det af, man har brugt, og at man rydder op efter sig,
således at vores klubrum altid fremstår indbydende.

www.hgibordtennis.dk
Dette er HGI Bordtennis’s hjemmeside. Her kan du læse meget
mere om, hvad der sker i klubben. Du vil blandt andet kunne se:
Nyheder
Aktivitetskalender
Bestyrelse

ETISKE REGLER FOR SPILLERE OG
FORÆLDRE
Hillerød Bordtennis vil gerne fremstå som en positiv sportsklub
overfor klubbens interessenter. Derfor har vi lavet nedenstående
retningslinjer, der gælder under træning og i kampe.
HGI – spiller, sådan er jeg
•

Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de
opfører sig over for dig

•

Jeg er en repræsentant for klubben, og jeg ønsker at
fremtræde som en positiv og fair sportsmand.

•

Jeg er en god kammerat og fair i kampe, hvor jeg møder en
anden klubkammerat – vi skal kunne træne sammen og
være kammerater - også efter kampen.

OM TURNERINGSKAMPE

Gør altid dit bedste
•

I holdkampe er det mindst lige så vigtigt at hjælpe sine
holdkammerater til at yde deres bedste med opbakning,
indspil og coaching, som selv at være klar til kampen.

•

Ved individuelle stævner forsøger jeg også at have overskud
til at hjælpe en klubkammerat med bl.a. indspil, coaching –
efter aftale med træneren.
Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal
behage dine forældre eller trænere.

•
•

Vær rar at hjælpe klubkammerater til at optræde sportsligt
korrekt.

•

Vis respekt over for alle udøvere, både medspillere og
konkurrenter.

•

•

•

Overhold altid de regler, der er opstillet lokalt.
•

Vær positiv – og husk du er en repræsentant for HGI – det
hjælper også dig til at gøre dit bedste i kampen.

•

Mød op i god tid til de kampe du skal spille, og når du er sat
på som dommer.

•

Hjælp eventuelt andre med coaching og indspil, når du har
overskud til dette.

•

Vis respekt for modstanderen i alle henseender.

Det er OK:
•

Du må gerne komme med positive tilråb til dig selv.

Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om
medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials,
trænere eller ledere.

•

Du må også gerne blive ked af det – uden at det trækker
kampen i unødig langdrag, går ud over dommer, modspiller
eller materiel.

Hvis en klubkammerat eller spiller er ”gået over stregen”,
har jeg pligt til at hjælpe HGI-spilleren og forsøge at få
ham/hende på rette vej.

•

Når du er færdig med kampen – sig tak for kampen til
modstander, dennes træner og dommeren

•

Vis respekt for din træner under kampen og dine
klubkammerater og venner/ forældre – de vil dig det bedste.

•

Har du vundet præmie i en turnering – møder du op til
præmieoverrækkelsen og modtager din præmie – med et
smil.

Når jeg har meldt mig til at spille for et hold, vil jeg gøre mit
bedste for at deltage i kampene, når jeg er udtaget.

Det er ikke OK at:

•

Hjælper gerne som dommer i andre kampe, der skal
afvikles.

•

Kritisere eller tale nedsættende om vores modstander før,
under eller efter kampen.

•

•

Hovere eller cho’e som en fjendtlig gestus eller råbe/skrige
under kampen.

Spørger HGI-ledere og trænere om der er noget man kan
hjælpe med.

•

•

Diskutere højlydt med dommer, træner eller forældre under
kampen.

•

Optræde usportsligt.

Må gerne informere træner(e) og holdledere såfremt der er
en HGI–spiller, der har svært ved at overholde regler og
retningslinjer – hvis der ikke er trænere eller holdleder til
stede, må man gerne indberette utilfredsstillende opførsel
(gerne skriftligt).

•

Øve skade på materiel eller sparke til borde, barrierer, eller
forvolde skade på bat o.l.

•

Foretage handlinger, der kan føre til en advarsel eller
diskvalifikation iflg. DBTU’s love.

•

Snyd eller forsøg på snyd tolereres ikke.

•

Spille (hazard) spil om penge i forbindelse med ture
arrangeret af klubben.

•

Indtage alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med
kampe arrangeret af klubben.

Den gode forælder:
•

Motiverer sit barn til at gøre sit bedste og spille en fair
bordtenniskamp.

•

Optræder sportsligt korrekt overfor sit barn og overfor
modstanderen.

•

Er der for at hjælpe og støtte.

•

Må gerne klappe af sit eget barn - og af de andre børn.

•

Diskuterer ikke højlydt under kampen.

Om dårlig opførsel generelt skal det siges, at:
•

Hvis man bliver opmærksom på dårlig opførsel, bør man
advisere dommeren eller direkte henvende sig til
overdommeren eller til dommerbordet. Undlader man at
gøre det, så medvirker man også til, at der ikke skrides ind
overfor den dårlige opførsel.

•

Når en spiller ikke opfører sig i henhold til klubbens ønsker
har kammerater, forældre og tilskuere pligt til at rapportere
hændelsen mundtligt men gerne skriftligt til (et af
medlemmerne i) Hillerøds bestyrelse, så vi kan få den rigtige
”vi” –følelse frem. Dårlig opførsel skader ikke kun personen,
men også klubben, og ved at tie, hjælper vi hverken
spilleren eller klubben.

