Formandens beretning til generalforsamlingen i Sisu/MBK tirsdag den 23. maj 2017.
Velkommen til generalforsamlingen i Danmarks næststørste bordtennisklub.

Først vil jeg starte med at sige, at det jo har været en meget speciel sæson for mig. Pga. sygdom har
jeg været fraværende i en længere periode. I den forbindelse vil jeg gerne takke for al jeres støtte,
hilsner og tanker. Dejligt at se at folk var klar på at give en hjælpende hånd mht. at få klubben til at
køre videre.
Klubben blomstrer og det er ganske imponerende at se hvor mange seniorer vi har fået og at de
hurtigt falder godt til i klubben. Også veteranafdelingen er vokset og en god artikel i Aarhus
Kommunes ældremagasin Vital gjorde, at vi fik en del nye veteranmedlemmer.
Vi har et problem i forhold til parkering til de mange veteranspillere. Vi har derfor været i
forhandlinger med Aarhus Kommune og har købt 2 fuldtidsparkeringspladser, hvoraf den ene er en
handicap p-plads hvor man, udover det sædvanlige parkeringskort, også skal have et handicapskilt i
bilen. Pladserne er placeret lige efter affaldsrummene.
Noget der er blevet talt meget om siden vi flyttede ind på Nr. Boulevard er indeklimaet Vi har
derfor investeret i et nyt ventilationsanlæg og jeg har kun hørt positivt om det.
Finn ”Murer” har været så flink at bygge et skur til os til alle vores pantdåser. Tak for det Finn, det
er vi meget glade for.
Jeg vil også gerne lige slå et slag for at vi alle hjælper hinanden med at holde klubben ryddelig.
Smid affald i skraldespanden og bær de fyldte sække over i skralderummet. Sæt service i
opvaskemaskinen og tænd den når den er fuld og tøm den igen når den er tom. Lidt hjælp fra alle
kan gøre underværker. Det er ikke fair at vi overlader vores rod til andre. Heldigvis har vi folk der
er flinke til at rydde op og én person der har taget en stor tørn på det område, er Vibber. Tak Vibber,
fordi du igen og igen rydder op efter folk og holder opholdslokalet ryddelig til glæde for os alle. Vi
har købt en lille gave til dig som tak for din utrættelige hjælp.
Ungdomsafdeling
Der kommer heldigvis stadig nye medlemmer til i vores ungdomsafdeling, men ingen tvivl, vi
kunne godt bruge flere ungdomsmedlemmer. Vi har gode trænere tilknyttet og nogle gode
træningstilbud, der er med til at udvikle vores spillere, så vi håber det også kan give nye
medlemmer.
Kasper og en stab af hjælpere har også flere gange været nede i DOKK1 og stå for et
bordtennisarrangement, hvor mange børn har været forbi for at spille bordtennis. Det er god
reklame for vores klub og det er også noget der kan give nye medlemmer.
Der har i dag været afholdt klubmesterskaber og det ser ud til at det er gået godt.
Vi havde 3 spillere med til ungdoms DM i den forgangne weekend. De vandt hver en kamp og de
tabte alle 3 en kamp, så der var ingen der gik videre til hovedturneringen. Gustav Faurschou vandt
bronze i drenge double med sin tidligere klubkammerat Matias Larsen.
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Vi havde to ungdomsspillere med til top-12. Laust Johansen i puslinge og Lasse Mørch i drenge.
Laust blev nr. 4 men var meget tæt på at vinde, da spillerne indbyrdes havde vundet over hinanden.
Lasse var med som reserve og endte på 12. pladsen, men fik en massse god erfaring med hjem.
Vi havde også spillere med til regionsmesterskaberne under DGI. Her blev Asger Yde nr. 2 i drenge
D, Noe blev nr. 3 i drenge D, Tobias Højgaard Jensen nr. 2 i drenge D, Laust Johansen vandt
puslinge A.
Seniorafdelingen
I seniorafdelingen går det super godt og der kommer mange nye medlemmer til og det er dejligt at
se at de falder godt til og hygger sig i klubben. Der er godt gang i træningsholdene. I efteråret havde
vi 31 turneringshold og 5 pokalhold plus en del veteranhold. To af vores turneringshold er dame
jyllandsseriehold og med vores to divisionshold, har klubben i alt haft 4 damehold, ganske
imponerende.
Lige pt. er der gang i sommercup, som altid er en succes, selvom antallet af spillere vist har været
lidt færre end tidligere, men det kan nå at ændre sig.
Jonas og Mathias har også indført en træningsturnering ca. ën lørdag hver måned.
Veteranafdelingen har igen i år afholdt et veteran-double-stævne, som også var en stor succes og
der var masser af deltagere.
Seniorafdelingen har netop, for 4. gang, arrangeret ”Senior Cup” som endnu engang var en stor
succes og stævnet får meget ros. Efter stævnet blev der grillet inden klubbens bedste damer spillede
semifinale.
Eliteafdelingen
Vores elitedamer vandt for 3. år i træk semifinalen over OB. Endnu engang i fantastiske rammer.
Sikke en opbakning vores medlemmer giver klubbens førstehold.
Værre så det ud da vi skulle møde Køge i finalen. Køge var på papiret favoritter. Køge stillede bl.a.
med en god kinesisk spiller, som har 150 ratingpoint mere end Sisu/MBK’s bedste spiller Claus
Pedersen, det siger lidt om hvad pigerne var oppe imod. Vi tabte også første holdkamp i Køge 6-4,
men ganske imponerende vandt vi 2. finale med 6-5 i en sand gyser. Rikke slog meget overraskende
Sabine Borre Larsen og Pernille Søndergaard vandt over den gode kineser. I den 3. og afgørende
finale vandt vi 6-5 og blev danske mestre. Igen blev det en sand gyser, hvor Rikke vinder over den
rutinerede Susanne Pedersen og de to Perniller slutter af med at vinde doublen 3-0. Fremover er der
ingen der kan sige at damebordtennis er kedelig, det var vildt seværdigt og selvom der var
bededagsferie og stor konfirmationsweekend, så mødte en del tilskuere op og var en kæmpe støtte
for pigerne.
Finalerne blev livestreamet og der var hele tiden mange seere med, helt op til 85 seere, hvilket jeg
aldrig har set før i dansk bordtennis.
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I den forbindelse vil jeg gerne takke Klaes Nielsen, der har været primus motor på at få
livestreamingen op at køre. Det var en super streaming som fik meget ros og så meget professionelt
ud. Jeg ved at programmet har flere finesser som Klaes måske får i brug hen ad vejen. Vi overvejer
også at streame med en halv-professionel kommentator Kasper Friis. Er der nogen der vil læres op i
hvordan man streamer, så kan de bare henvende sig til bestyrelsen eller Klaes for der kan jo også
streames til almindelige seriekampe.
Klubbens 3. hold i 2. division (efter dame elite og 1. div damer) vandt rækken og rykker op i
næstbedste række. Tillykke til Valy Dorca, Donatas, Claus Pedersen og Rasmus Storkehave og
reserverne Gustav Faurschou og Casper Staal. 16 holdkampe spillet og 16 holdkampe vundet, flot
spillet.
Jeg har lige nogle medaljer som jeg gerne vil overrække.
3. division endte på en flot 2. plads. 1. division damer endte på 5. pladsen.
Desværre er vi nødtsaget til at trække vores dame elitedivisionshold til næste sæson. De to Perniller
vil ikke binde sig og vil også hellere spille herrekampe.
Vi har lige fået et glædeligt gensyn med Mie Jacobsen som flytter tilbage til Aarhus og så har valgt
at spille for Sisu/MBK. Mie har for øvrigt tidligere været med til at vinde det danske mesterskab for
Sisu/MBK, men i næste sæson har hun valgt at hellige sig herrekampe. Velkommen tilbage til Mie.
Ved senior-DM lykkes det Sisu/MBK at vinde en enkelt medalje, da Pernille Søndergaard og
Pernille Agerholm blev danske mestre i damedouble. Stort tillykke.
Vores veteran 40 hold i 1. division med Peter Schlanbusch, Peter Mortensen, Stef og Kasper Friis
vandt sølv.
65 års holdet med Claus Pedersen, Finn Jensen, Erik Hjorth og Jens-Erik Linde vandt rækken.
Svend Erik Schrøder vandt guld på 70 års holdet med sin makker fra Sorø. Schrøder vandt såmen
også guld i single i 75 års rækken og sølv i double.
Tommy og Linde blev danske mestre i double i 65 års rækken.
På 70 års holdet vandt Henning Jacobsen bronze sammen med sin makker fra Vorup. Herudover
vandt Henning bronze i double sammen med Finn Lorentzen.
Finn vandt bronze i 65 års single og i double med Erik Hjorth.
Inger Gadegaard vandt guld i 40 års single, bronze i double og sølv i mix.
Jeg håber jeg har husket alle. Tillykke med medaljerne.
Vi havde også en del medlemmer der var så heldige at komme til VM for veteraner i Alicante.
Linde måtte afgive doubletronen til Claus Pedersen, der blev verdensmester i double. Tak til Linde
for at vise CP vejen. Tillykke til CP og du skal have en flaske vin.
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Resultater for klubbens hold

Jeg har nævnt hvordan det er gået nogen af klubbens hold. Hvis I vil vide hvordan det er gået alle
klubbens hold, så kan I gå ind på Bordtennisportalen.

Sisu/MBK’s egne stævner

Klubben har traditionen tro afholdt stævne i oktober måned i Brabrand Hallerne. Stævnet gik
fantastisk godt bl.a. takket være en fremragende stab af hjælpere. Et godt stævne der fik meget ros,
en hård weekend, men det gav godt 33.000 kr. i klubkassen at holde stævnet.
Traditionen tro har vi også afholdt AAVO for 24. gang for ca. 3 måneder siden. Stævnet gik godt og
fik endnu engang meget ros, som jeg vil skynde mig at videregive til Linde og alle hjælperne.
Stævnet gav et flot overskud på ca. 13.000 kr. Herudover afholdte vi seniorcup sidste år der gav et
overskud på knap 6.000 kr. Vi afholdte også veterandoublestævne som gav et overskud på ca.
6.000 kr. Så der har været godt gang i stævneafviklingen, hvilket også har betydet en del indtægter
til klubben, hvilket I kan se senere når Jens fremlægger regnskabet.
Der skal lyde en stor tak til alle de hjælpere, der har hjulpet til ved vores arrangementer – uden jer
kunne det aldrig gå. Men vi har brug for flere hjælpere. Der er Aarhus City halvmaraton 8-11/6
hvor vi godt kunne bruge flere hjælpere. I kan bare henvende jer til Mathias.
Vi får også brug for hjælpere til Tailgate til august. Det er en idrætsfestival som Sisu/MBK deltager
i og der forventes over 20.000 deltagere, så det er et stort arrangement. Og vi får brug for en masse
hjælpere, når vi skal afholde sidste turneringsrunde for veteranerne og de danske mesterskaber for
veteraner i april 2018. Vi afholder det i Bellevue hallerne, men aftenfesten afholdes i vores egne
lokaler. Herudover er der jo brug for hjælpere til alle vores sædvanlige arrangementer.

Sponsorer

En stor tak til vores sponsorer: BTEX ved Hans Boisen, Taurus ved Thomas Windtberg og Frisk
Vand, Woden.dk, Pharma Medico, tak til dem der har tegnet murstensreklamer og en stor tak til alle
vore annoncører i vores stævneprogram.

Hjemmesiden

Vi har fået en ny hjemmeside. Tak til Flemming Carlsen, Ida og alle dem der har hjulpet til. Der er
stadig mangler, men vi har brug for en webmaster. Håber der er én der vil tage den tjans. Flemming
Carlsen har lovet at ville give en god oplæring og vi må også stadig trække på ham indimellem, så
der er støtte til den nye webmaster.

Frisør

Klubben har jo sin egen frisør – og det er vi formentlig den eneste klub i landet der har - der
tilbydes klipning for 150 kr. hvoraf de 50 kr. går til klubben. Hvis der er nogen der har lyst til at
blive klippet, så kan I skrive jer på listen i klublokalet. Karina klipper i klubben hver 6. mandag.

Erhvervsvæg
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Vores murstensvæg/guldpladevæg har i den forgangne sæson indbragt godt 9.000 kr. Hvis I kender
nogen som ønsker at købe en murstensreklame, så sig endelig til.

Pokaler

Sædvanen tro har vi nogle pokaler som vi skal have uddelt.
Inden længe får vi opsat tavler med alle prismodtagerne gennem årene. Det bliver i samme stil som
tavlerne med klubmestre og æresmedlemmer. De kommer til at hænge i opholdslokalet på væggen
ind til kontoret.
Den første pokal er ”årets talent-pokalen”.
Ungdomsformanden vil overrække pokalen og sige et par ord.
ÅRETS UNGDOMSTALENT ER JOHAN GRØNHØJ.
Næste pokal der skal uddeles er fighter pokalen.
ÅRETS FIGHTER: PIA LETH
Næste pokal er årets spiller.
Han er født gul, men blev heldigvis farvet blå og vi har haft glæde af ham i mange år.
Han har gjort det godt i denne sæson. Han har været reserve på 2. div en enkelt gang og der vandt
han 1 ud af 2 kampe.
Han er topscorer i 3. division med 22 sejre ud af 29 mulige.
Han er gået næsten 100 ratingpoint frem i denne sæson og det er meget flot især når man
ratingmæssigt ligger i den høje ende.
Til vores klubmesterskaber var han også godt spillende. Han blev klubmester ved at besejre Valy i
finalen. Dygtige spillere som Rico og Peter Mortensen endte på 3. pladsen.
Årets spiller er: CASPER STAAL
Kammeratskabspokalen.
Den næste pris, der skal uddeles, er Kammeratskabspokalen – og gode klubkammerater har vi
heldigvis mange af i Sisu/MBK.
Det er svært ikke at holde rigtig meget af årets klubkammerat. Han har ikke været i klubben i
mange år, men han gjorde sig hurtigt bemærket, ikke kun som en dygtig bordtennisspiller, men også
som en rigtig god klubkammerat, et meget positivt menneske og han hjælper gerne til hvor han kan
bl.a. til halvmaraton. Han er også den person der sørger for at holde bedene omkring vores terrasse
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flotte. Ganske imponerende, han er trods alt klubbens ældste licensspiller. Han er også en person
der kan tale med alle og tager godt imod klubbens nye medlemmer.
Det er svært at sige noget negativt om ham, så skulle det da lige være at han er en tøsedreng  For
nylig da han stak hånden ned i sin bordtennistaske i kælderen, løb der en rotte ud af den og i stedet
for at tage en skovl og fange den og slå den ihjel, så løb han skrigende op i stuen til konen, som så
måtte løbe ned og tage sig af rotten 
ÅRETS KLUBKAMMERAT: SVEND ERIK SCHRØDER
Klubbens fineste pokal – Sisu/MBK pokalen går til et ganske særligt medlem. Jeg tror ikke der
findes mange i klubben der ikke kender ham og egentlig så behøver jeg ikke at fortælle hvorfor han
skal have pokalen, for de fleste er bekendt med hans store indsats for klubben.
Han er tidligere bestyrelsesmedlem.
Han fodrer os med gode nyheder på vores officielle Facebook side.
Han laver pressemeddelelser
Han laver arrangementer på DOKK1
Han står for idrætsfestivallen Tailgate til august
Han er primus motor på senior cuppen
Han arrangerer skøre ting, såsom klubmesterskaber i makrelfiskeri 
Han er formand for DBTU’s kommunikationsudvalg
Han er et kæmpe klubmenneske
Han styrer alle klubbens seniorturneringshold, og der er mange regler at holde styr på, så det kræver
sin mand
Han elsker at fare land og rige rundt og deltage i stævner
Han hjælper til her og der og alle vegne
Det er ikke et spørgsmål om jeg har glemt nogle af de ting han hjælper til med, jeg ved jeg har
glemt ting.
Sidste år blev han kåret som både årets DGI-leder og som årets JBTU-leder og nu kårer vi ham som
årets Sisu/MBK-leder.
Modtager af Sisu/MBK pokalen er: KASPER FRIIS
Sidste års modtager af talentpokalen får en lille erindringsgave efter at have afleveret pokalen, så
derfor vil vi gerne overrække en erindringspokal til: OSCAR HOVMØLLER
Sidste års modtager af kammeratskabspokalen får 1 flaske rødvin: BRIAN PETERSEN
Sidste års modtager af pokalen som årets spiller får en flaske rødvin: VALY DORCA
Der er en flaske rødvin til sidste års fighter: HENNING JACOBSEN
Og endelig så får sidste års modtager af Sisu/MBK pokalen også en flaske rødvin. 1 flaske rødvin til
VIBBER.
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Også en stor tak og en flaske vin til Gudrun Nielsen der er klubbens ældste medlem og stadig aktiv
med at hjælpe klubben med oprydning og vask af håndklæder og viskestykker.

Afslutning

Vi skal desværre tage afsked med et bestyrelsesmedlem. Ida G. Nielsen har valgt at stoppe efter kun
et år i bestyrelsen. Det har været et godt bekendtskab. Trods Idas unge alder har hun ”hår på
brystet”. Ida har blandt lavet en stor indsats omkring hjemmesiden og vores stævne. Herudover har
Ida jo hjulpet til alle vegne, hvor det har været muligt. Nu når Ida stopper mister bestyrelsen et
guldkorn, men heldigvis er Ida så ung at hun forhåbentlig gør come back senere hen i livet.
Tak for indsatsen Ida. Her er en lille gave med vin og chokolade.
Jeg har også selv valgt at takke af som hovedformand. Jeg har været formand i 8 år og eliteformand
i ca. lige så mange år og før den tid var jeg en del år i seniorudvalget, så jeg har været i bestyrelseog udvalgsarbejde i omkring 20 år, så jeg har vist gjort min borgerpligt. Det har været mange gode
og lærerige år, men også hårde år, med mange timers arbejde. Det bliver underligt, når jeg fremover
ikke længere er en del af klubbens ledelse, men jeg vil nyde at sidde i opholdslokalet og hygge med
jer og hvis alt går vel, så kan det jo være at jeg engang igen, er i stand til at spille lidt bordtennis.
Til slut så skal der lyde en stor tak til alle, fordi I er medlem af Sisu/MBK og dermed med til at gøre
klubben til det den er og endeligt skal der lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer. Også en
stor tak til alle klubbens fantastiske hjælpere. Uden alle vores gode hjælpere kunne klubben ikke
fungere. Tak for denne sæson, god sommer og på gensyn til næste sæson.
Pia Leth
Hovedformand
Maj 2017.
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ingen der kan sige at damebordtennis er kedelig, det var vildt seværdigt og selvom der var
bededagsferie og stor konfirmationsweekend, så mødte en del tilskuere op og var en kæmpe støtte
for pigerne.
Finalerne blev livestreamet og der var hele tiden mange seere med, helt op til 85 seere, hvilket jeg
aldrig har set før i dansk bordtennis.
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I den forbindelse vil jeg gerne takke Klaes Nielsen, der har været primus motor på at få
livestreamingen op at køre. Det var en super streaming som fik meget ros og så meget professionelt
ud. Jeg ved at programmet har flere finesser som Klaes måske får i brug hen ad vejen. Vi overvejer
også at streame med en halv-professionel kommentator Kasper Friis. Er der nogen der vil læres op i
hvordan man streamer, så kan de bare henvende sig til bestyrelsen eller Klaes for der kan jo også
streames til almindelige seriekampe.
Klubbens 3. hold i 2. division (efter dame elite og 1. div damer) vandt rækken og rykker op i
næstbedste række. Tillykke til Valy Dorca, Donatas, Claus Pedersen og Rasmus Storkehave og
reserverne Gustav Faurschou og Casper Staal. 16 holdkampe spillet og 16 holdkampe vundet, flot
spillet.
Jeg har lige nogle medaljer som jeg gerne vil overrække.
3. division endte på en flot 2. plads. 1. division damer endte på 5. pladsen.
Desværre er vi nødtsaget til at trække vores dame elitedivisionshold til næste sæson. De to Perniller
vil ikke binde sig og vil også hellere spille herrekampe.
Vi har lige fået et glædeligt gensyn med Mie Jacobsen som flytter tilbage til Aarhus og så har valgt
at spille for Sisu/MBK. Mie har for øvrigt tidligere været med til at vinde det danske mesterskab for
Sisu/MBK, men i næste sæson har hun valgt at hellige sig herrekampe. Velkommen tilbage til Mie.
Ved senior-DM lykkes det Sisu/MBK at vinde en enkelt medalje, da Pernille Søndergaard og
Pernille Agerholm blev danske mestre i damedouble. Stort tillykke.
Vores veteran 40 hold i 1. division med Peter Schlanbusch, Peter Mortensen, Stef og Kasper Friis
vandt sølv.
65 års holdet med Claus Pedersen, Finn Jensen, Erik Hjorth og Jens-Erik Linde vandt rækken.
Svend Erik Schrøder vandt guld på 70 års holdet med sin makker fra Sorø. Schrøder vandt såmen
også guld i single i 75 års rækken og sølv i double.
Tommy og Linde blev danske mestre i double i 65 års rækken.
På 70 års holdet vandt Henning Jacobsen bronze sammen med sin makker fra Vorup. Herudover
vandt Henning bronze i double sammen med Finn Lorentzen.
Finn vandt bronze i 65 års single og i double med Erik Hjorth.
Inger Gadegaard vandt guld i 40 års single, bronze i double og sølv i mix.
Jeg håber jeg har husket alle. Tillykke med medaljerne.
Vi havde også en del medlemmer der var så heldige at komme til VM for veteraner i Alicante.
Linde måtte afgive doubletronen til Claus Pedersen, der blev verdensmester i double. Tak til Linde
for at vise CP vejen. Tillykke til CP og du skal have en flaske vin.
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Resultater for klubbens hold

Jeg har nævnt hvordan det er gået nogen af klubbens hold. Hvis I vil vide hvordan det er gået alle
klubbens hold, så kan I gå ind på Bordtennisportalen.

Sisu/MBK’s egne stævner

Klubben har traditionen tro afholdt stævne i oktober måned i Brabrand Hallerne. Stævnet gik
fantastisk godt bl.a. takket være en fremragende stab af hjælpere. Et godt stævne der fik meget ros,
en hård weekend, men det gav godt 33.000 kr. i klubkassen at holde stævnet.
Traditionen tro har vi også afholdt AAVO for 24. gang for ca. 3 måneder siden. Stævnet gik godt og
fik endnu engang meget ros, som jeg vil skynde mig at videregive til Linde og alle hjælperne.
Stævnet gav et flot overskud på ca. 13.000 kr. Herudover afholdte vi seniorcup sidste år der gav et
overskud på knap 6.000 kr. Vi afholdte også veterandoublestævne som gav et overskud på ca.
6.000 kr. Så der har været godt gang i stævneafviklingen, hvilket også har betydet en del indtægter
til klubben, hvilket I kan se senere når Jens fremlægger regnskabet.
Der skal lyde en stor tak til alle de hjælpere, der har hjulpet til ved vores arrangementer – uden jer
kunne det aldrig gå. Men vi har brug for flere hjælpere. Der er Aarhus City halvmaraton 8-11/6
hvor vi godt kunne bruge flere hjælpere. I kan bare henvende jer til Mathias.
Vi får også brug for hjælpere til Tailgate til august. Det er en idrætsfestival som Sisu/MBK deltager
i og der forventes over 20.000 deltagere, så det er et stort arrangement. Og vi får brug for en masse
hjælpere, når vi skal afholde sidste turneringsrunde for veteranerne og de danske mesterskaber for
veteraner i april 2018. Vi afholder det i Bellevue hallerne, men aftenfesten afholdes i vores egne
lokaler. Herudover er der jo brug for hjælpere til alle vores sædvanlige arrangementer.

Sponsorer

En stor tak til vores sponsorer: BTEX ved Hans Boisen, Taurus ved Thomas Windtberg og Frisk
Vand, Woden.dk, Pharma Medico, tak til dem der har tegnet murstensreklamer og en stor tak til alle
vore annoncører i vores stævneprogram.

Hjemmesiden

Vi har fået en ny hjemmeside. Tak til Flemming Carlsen, Ida og alle dem der har hjulpet til. Der er
stadig mangler, men vi har brug for en webmaster. Håber der er én der vil tage den tjans. Flemming
Carlsen har lovet at ville give en god oplæring og vi må også stadig trække på ham indimellem, så
der er støtte til den nye webmaster.

Frisør

Klubben har jo sin egen frisør – og det er vi formentlig den eneste klub i landet der har - der
tilbydes klipning for 150 kr. hvoraf de 50 kr. går til klubben. Hvis der er nogen der har lyst til at
blive klippet, så kan I skrive jer på listen i klublokalet. Karina klipper i klubben hver 6. mandag.

Erhvervsvæg
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Vores murstensvæg/guldpladevæg har i den forgangne sæson indbragt godt 9.000 kr. Hvis I kender
nogen som ønsker at købe en murstensreklame, så sig endelig til.

Pokaler

Sædvanen tro har vi nogle pokaler som vi skal have uddelt.
Inden længe får vi opsat tavler med alle prismodtagerne gennem årene. Det bliver i samme stil som
tavlerne med klubmestre og æresmedlemmer. De kommer til at hænge i opholdslokalet på væggen
ind til kontoret.
Den første pokal er ”årets talent-pokalen”.
Ungdomsformanden vil overrække pokalen og sige et par ord.
ÅRETS UNGDOMSTALENT ER JOHAN GRØNHØJ.
Næste pokal der skal uddeles er fighter pokalen.
ÅRETS FIGHTER: PIA LETH
Næste pokal er årets spiller.
Han er født gul, men blev heldigvis farvet blå og vi har haft glæde af ham i mange år.
Han har gjort det godt i denne sæson. Han har været reserve på 2. div en enkelt gang og der vandt
han 1 ud af 2 kampe.
Han er topscorer i 3. division med 22 sejre ud af 29 mulige.
Han er gået næsten 100 ratingpoint frem i denne sæson og det er meget flot især når man
ratingmæssigt ligger i den høje ende.
Til vores klubmesterskaber var han også godt spillende. Han blev klubmester ved at besejre Valy i
finalen. Dygtige spillere som Rico og Peter Mortensen endte på 3. pladsen.
Årets spiller er: CASPER STAAL
Kammeratskabspokalen.
Den næste pris, der skal uddeles, er Kammeratskabspokalen – og gode klubkammerater har vi
heldigvis mange af i Sisu/MBK.
Det er svært ikke at holde rigtig meget af årets klubkammerat. Han har ikke været i klubben i
mange år, men han gjorde sig hurtigt bemærket, ikke kun som en dygtig bordtennisspiller, men også
som en rigtig god klubkammerat, et meget positivt menneske og han hjælper gerne til hvor han kan
bl.a. til halvmaraton. Han er også den person der sørger for at holde bedene omkring vores terrasse
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flotte. Ganske imponerende, han er trods alt klubbens ældste licensspiller. Han er også en person
der kan tale med alle og tager godt imod klubbens nye medlemmer.
Det er svært at sige noget negativt om ham, så skulle det da lige være at han er en tøsedreng  For
nylig da han stak hånden ned i sin bordtennistaske i kælderen, løb der en rotte ud af den og i stedet
for at tage en skovl og fange den og slå den ihjel, så løb han skrigende op i stuen til konen, som så
måtte løbe ned og tage sig af rotten 
ÅRETS KLUBKAMMERAT: SVEND ERIK SCHRØDER
Klubbens fineste pokal – Sisu/MBK pokalen går til et ganske særligt medlem. Jeg tror ikke der
findes mange i klubben der ikke kender ham og egentlig så behøver jeg ikke at fortælle hvorfor han
skal have pokalen, for de fleste er bekendt med hans store indsats for klubben.
Han er tidligere bestyrelsesmedlem.
Han fodrer os med gode nyheder på vores officielle Facebook side.
Han laver pressemeddelelser
Han laver arrangementer på DOKK1
Han står for idrætsfestivallen Tailgate til august
Han er primus motor på senior cuppen
Han arrangerer skøre ting, såsom klubmesterskaber i makrelfiskeri 
Han er formand for DBTU’s kommunikationsudvalg
Han er et kæmpe klubmenneske
Han styrer alle klubbens seniorturneringshold, og der er mange regler at holde styr på, så det kræver
sin mand
Han elsker at fare land og rige rundt og deltage i stævner
Han hjælper til her og der og alle vegne
Det er ikke et spørgsmål om jeg har glemt nogle af de ting han hjælper til med, jeg ved jeg har
glemt ting.
Sidste år blev han kåret som både årets DGI-leder og som årets JBTU-leder og nu kårer vi ham som
årets Sisu/MBK-leder.
Modtager af Sisu/MBK pokalen er: KASPER FRIIS
Sidste års modtager af talentpokalen får en lille erindringsgave efter at have afleveret pokalen, så
derfor vil vi gerne overrække en erindringspokal til: OSCAR HOVMØLLER
Sidste års modtager af kammeratskabspokalen får 1 flaske rødvin: BRIAN PETERSEN
Sidste års modtager af pokalen som årets spiller får en flaske rødvin: VALY DORCA
Der er en flaske rødvin til sidste års fighter: HENNING JACOBSEN
Og endelig så får sidste års modtager af Sisu/MBK pokalen også en flaske rødvin. 1 flaske rødvin til
VIBBER.
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Også en stor tak og en flaske vin til Gudrun Nielsen der er klubbens ældste medlem og stadig aktiv
med at hjælpe klubben med oprydning og vask af håndklæder og viskestykker.

Afslutning

Vi skal desværre tage afsked med et bestyrelsesmedlem. Ida G. Nielsen har valgt at stoppe efter kun
et år i bestyrelsen. Det har været et godt bekendtskab. Trods Idas unge alder har hun ”hår på
brystet”. Ida har blandt lavet en stor indsats omkring hjemmesiden og vores stævne. Herudover har
Ida jo hjulpet til alle vegne, hvor det har været muligt. Nu når Ida stopper mister bestyrelsen et
guldkorn, men heldigvis er Ida så ung at hun forhåbentlig gør come back senere hen i livet.
Tak for indsatsen Ida. Her er en lille gave med vin og chokolade.
Jeg har også selv valgt at takke af som hovedformand. Jeg har været formand i 8 år og eliteformand
i ca. lige så mange år og før den tid var jeg en del år i seniorudvalget, så jeg har været i bestyrelseog udvalgsarbejde i omkring 20 år, så jeg har vist gjort min borgerpligt. Det har været mange gode
og lærerige år, men også hårde år, med mange timers arbejde. Det bliver underligt, når jeg fremover
ikke længere er en del af klubbens ledelse, men jeg vil nyde at sidde i opholdslokalet og hygge med
jer og hvis alt går vel, så kan det jo være at jeg engang igen, er i stand til at spille lidt bordtennis.
Til slut så skal der lyde en stor tak til alle, fordi I er medlem af Sisu/MBK og dermed med til at gøre
klubben til det den er og endeligt skal der lyde en stor tak til mine bestyrelseskollegaer. Også en
stor tak til alle klubbens fantastiske hjælpere. Uden alle vores gode hjælpere kunne klubben ikke
fungere. Tak for denne sæson, god sommer og på gensyn til næste sæson.
Pia Leth
Hovedformand
Maj 2017.
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