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1. Formandens velkomst
Jeg vil gerne byde alle vores medlemmer velkommen til endnu en sæson i Danmarks
dejligste klub.
Klubben er vokset de sidste år, så vi skal alle løfte i flok.
Vi vil som noget nyt i år lave en hjælperbank. Det er noget, vi håber alle vil melde sig til
(der kommer et skriv om dette). Hvis klubben skal blive ved med at drifte, kræver det, at vi
alle giver en hjælpende hånd.
Klubben har en del arrangementer på tegnebrættet.

Vi starter sæsonen med oprydningsdag den 06.08.2022 fra kl. 11.0014.00. Formanden griller en pølse til hjælperne.
Læs mere her
15.–16 okt. afholder vi Sisu/MBK Open i Brabrand hallerne.
17. dec. holder vi den årlige klubmesterskabsturnering og efterfølgende julefrokost.
Vi plejer også at afholde Veteran Open i februar. Vi ved dog endnu ikke, om det bliver til
noget.

Til foråret 2023 vil vi afholde en hjælperfest for alle frivillige i klubben,
som melder sig ind i hjælperbanken.
Vi håber, at vi endelig kan slippe fri for en masse Covid-19-restriktioner.
Den kommende sæson skulle gerne blive med masser af dejlig bordtennis og masser af
glade mennesker i klubben.
Kom og støt holdkammeraterne når de spiller kampe. Vi har altid haft hjemmebane med
en dejlig stemning.
Formand
v/ Klaus Witved

2. Opstartsbrev fra ungdomsafdelingen
Kære ungdomsspillere og forældre
Vi håber, at I har haft en god sommerferie, og I glæder jer til at komme i gang med en ny
sæson med nye udfordringer for både spillere, trænere, ledere og forældre.

Træningstrupper og tider
Træningen starter op i uge 32, dvs. fra mandag d. 9. august.
TRUPPER

DAGE/TIDER

STED

TRÆNERE

Hold 1:
Nye/let øvede/øvede
(ca. 14-17 år)

Mandag 16.00-17.30
Onsdag 16.00-17.30

Stuen

”H.C” Fyhn Madsen

Hold 2:
Meget øvede
(ca. 9-14 år)

Tirsdag 16.00-18.00
Torsdag 16.00-18.00

Stuen

Jesper ”Stef”
Steffensen og
Daniel Wolf

Hold 3 og 4:
Nye/let øvede/øvede
(ca. 6-13 år)

Tirsdag 16.00-18.00
Torsdag 16.00-18.00

Hallen

Johan Grønhøj og
Bastian Diness

Piger/”Batgirls”
(ca. 7-15 år)

Fredag 16.00-18.00

Stuen

Bastian Diness og
Sørine Diness

Bemærkninger:
– H.C.'s træningshold træner igen mandag og onsdag, så vi kan udnytte vores
lokalekapacitet.
– Fremover opdeles spillerne fra Johan's træningshold i to hold for bedre at kunne
strukturere/målrette træningen. Ingen praktisk forskel – spillerne træner samme tid/ sted
– Hvis spillere fra årgang 2009 og 2010 fra Johan/Bastian's træningshold har lyst til at træne/
prøvetræne på H.C.'s hold (mandag og onsdag) i stedet for, må I sige til.
– Hvis spillere på pigeholdet har lyst til at træne med på drengehold også, må ligeledes gerne
gøre dette – efter aftale med Bastian.
Forbehold for ændring af træningstider/-muligheder:
VI har stor efterspørgsel på at spille i klubben og har generelt haft mere end 20 spillere på
venteliste i løbet af de seneste sæsoner.
Vi har flyttet lidt rundt på træningsholdene for – forhåbentlig - at kunne få plads til de spillere, der
pt. står på listen. Da vi fortsat gerne vil have plads til nye spillere, forbeholder vi os retten til at
kunne inddrage træningstider/dage i løbet af sæsonen, hvis der mod forventning ikke er nok
tilslutning på de eksisterende træningshold.

Holdturnering
Det er en ambition, at vi vil stille mindst 4-6 hold i lokalturneringerne (DGI/JBTU).
Deltagelse i de lokale holdturneringer er under forudsætning af, at forældre vil køre
holdene på skift. Et hold består af tre spillere og kampene spilles som samlinger lørdage
eller søndage. Vi har planer om deltagelse i en pigeholdturnering med to spillere pr. hold.
Mere info om datoer/tilmelding/osv. udsendes i løbet af september måned.

Stævner / klubture
Stævner er den mest udbredte turneringsform for ungdomsbordtennis. Vi deltager i mange
stævner henover sæsonen – og ved de fleste af stævnerne stiller klubben med både
ledere og coaches, så I får en god og tryg oplevelse ved at komme ud at spille.
Dine trænere vil løbende gøre reklame for aktuelle stævner og guide ift. tilmelding.
Foreløbige vigtigste terminer i efteråret:
- Lørdag d. 13/8: Åben Pigecamp i klubben
o (Pige-dag som afvikles i samarbejde med BTDK)
- Lørdag/søndag d. 24-25/9: Klubfestival i Hørning
o Klubtur med overnatning velegnet for ALLE ungdomsspillere
- Lørdag/søndag d. 15-16/10: Sisu/MBK Open i Brabrand
o Klubbens eget store stævne med deltagelse af spillere fra hele Danmark

Sociale aktiviteter
For at styrke de sociale relationer spillerne imellem – også på tværs af træningsholdene afholder vi også i år forskellige sociale arrangementer i klubben i løbet af sæsonen.
Vi forventer således at afholde HYGGEAFTEN MED OVERNATNING allerede sidst i
august måned (indbydelse udsendes inden længe).

Indkøb af bordtennisbat / bordtennisudstyr
Vi anbefaler, at man køber bat/andet bordtennisudstyr hos vores samarbejdspartner,
Bordtennisexperterne/BTEX (www.btex.dk) i Åbyhøj. Deres bat har markant højere kvalitet
og giver meget bedre mulighed for at lære at skrue og udvikle de forskellige slag end de
”stjernebat” (hobbybat), som kan købes i alm. sportsforretninger.
Til nye spillere kan vi især anbefale deres ”Startbat”, som også kan købes i klubben hos
Stef til 400 kr (normalpris: 425 kr).

Køb startbattet her
Følg med via info-mails og Facebook
Løbende information om aktiviteter/tilmeldingsfrister (stævner, træningslejre, sociale
aktiviteter i klubben) udsendes til alle medlemmer på info-mails.
Hvis I ønsker at få vores info-mails sendt til flere forskellige mailadresser/modtagere, så
giv venligst besked på: ungdom@sisu-mbk.dk
Vi håber, at I vil gå ind og følge med i Facebook-gruppen – Sisu/MBK-ungdomsafdeling specifikt for jer spillere og forældre.

Link til Facebook gruppe
Hvorfor blive medlem af Facebook-gruppen?
- Få information om kommende aktiviteter
- Følg med i aktiviteterne med rapporter, resultater og billeder

Kontakt til ungdomsudvalget
Hvis du har spørgsmål til dette brev eller noget andet, du gerne vil vide mere om, er du
meget velkommen til at skrive til os i ungdomsudvalget på ungdom@sisu-mbk.dk eller
tage fat i os i forbindelse med de daglige træninger i klubben.
•
•
•
•
•

Jesper ”Stef” Steffensen: Ungdomsformand/træner
Anne Diness: Udvalgsmedlem/træner
Bastian Diness: Udvalgsmedlem/træner
Daniel Wolf: Udvalgsmedlem/træner
H.C Fyhn Madsen: Udvalgsmedlem/træner

•
•
•

Jonathan Weiss: Udvalgsmedlem/kinatræner/robottræner
Johan Grønhøj: Udvalgsmedlem/træner
Mie Jacobsen: Udvalgsmedlem

Med de bedste hilsner og ønsker om endnu en fantastisk bordtennissæson :-)
Ungdomsudvalget
v/ Jesper ”Stef” Steffensen

3. Opstartsbrev fra seniorafdelingen
Kære seniorspillere
Tak for en formidabel sæson, hvor vi i senior- og veteranafdelingen er kommet helt op på
250 medlemmer. Der var i den forgangne sæson udfordringer med sygdom på
trænerfronten, men jeg håber, alle synes, det var en fin løsning, vi fandt, hvor der fortsat
var træning til alle medlemmer.
I den kommende sæson har vi nu fundet trænere til alle træningstrupper, hvilket glæder os
meget. Vi havde i sidste sæson 15 hold med i herreholdturneringen, 3 hold i
dameholdturneringen og 6 hold med i veteranholdturneringen. Det er stærkt, vi endnu en
gang kan samle så mange hold og vise, vi er Danmarks klart største klub på
turneringsområdet. Det blev da også til Jyske Mesterskaber til både DT-holdet,
Jyllandsserieholdet og Serie 5 holdet. Samt flot fremgang på de fleste andre hold med
oprykninger, spillemæssig fremgang og godt kammeratskab. Jeg ser frem til en ny sæson,
hvor jeg håber, vi kan blive repræsenteret i samtlige rækker fra 1. division og ned til Serie
5.
Der vil i den kommende sæson igen være 4 tirsdagstrupper, en til elite og tre til
sekundasenior. Derudover vil dametruppen fortsætte som vanligt og fredagstruppen vil
starte op igen. Det glæder os at kunne tilbyde så meget træning til alle, da mange andre
klubber i både Aarhus området og hele Jylland har store problemer med at finde trænere i
øjeblikket.

Træningstider og arrangementer
Vi vil meget gerne lave endnu flere aktiviteter og arrangementer i seniorafdelingen end vi
allerede gør. Derfor må man meget gerne skrive, hvis man gerne vil arrangere eller
afholde noget. Seniorafdelingen vil hellere end gerne støtte med penge til mad og drikke,
materialer, præmier eller andet.
Her er de vigtigste datoer for seniorafdelingen i den kommende sæson:
Første træning dametruppen
Onsdag d. 10. august
Første træning fredagstruppen
Fredag d. 2. september
Første træning seniortrup 1+2+3
Tirsdag d. 6. september
Sisu/MBK Open
Lørdag d. 16 – 17. oktober
Sisu/MBK Klubmesterskab + Julefrokost
Lørdag d. 17. december

Nedenfor ses træningstiderne i den kommende sæson:
DAGE

TIDSPUNKT

TRUP + TRÆNERE

Mandag:

08:00 – 14:00
18:30 – 23:59

Fri træning for veteraner
Fri træning for Jyllandsserie – Serie 2

Tirsdag:

18:00 – 20:00

Træningstrup 3 (organiseret træning)
Træner: Jesper Steffensen
Træningstrup 2 (organiseret træning)
Træner: Allan Boserup)
Træningstrup 1 (organiseret træning)
Træner: Henrik ”Lunder” Espersen

20:00 – 22:00
20:00 – 22:00
Onsdag:

08:00 – 14:00
17:30 – 19:30

19:30 – 23:59

Fri træning for veteraner
Dametruppen (organiseret træning)
Trænere: Tommy Samsing, Klaus
Witved og Bent Ole Jacobsen
Fri træning for Serie 3 – Serie 5

Torsdag:

08:00 – 14:00

Fri træning for veteraner
Hjemmekampe i holdturneringen

Fredag:

08:00 – 14:00

Fri træning for veteraner
Hjemmekampe i holdturneringen
Fredagstruppen (organiseret træning)
Træner: Kenn Weinreich

18:00 – 20:00

Ny seniorformand
Dette bliver min 4. sæson som Seniorformand i Sisu/MBK. Det har været nogle gode år,
hvor jeg har udviklet mig en masse, både som leder og menneske. Desværre bliver det
også min sidste sæson, da jeg stopper i klubbens bestyrelse ved generalforsamlingen i
maj 2023.
Jeg håber meget, der er én, der vil overtage arbejdet i denne klub, som er i en fantastisk
udvikling med en homogen bestyrelse og masser af hjælpsomme frivillige i dagligdagen.
Som leder i denne klub oplever man masser af spændende udfordringer, men også
mange mennesker der er villige til at hjælpe, og man føler virkelig, man gør en forskel i
hverdagen for rigtigt mange som elsker at komme hjemmefra og spille bordtennis i
Danmarks bedste bordtennisklub.
Med venlig hilsen
Seniorformand
v/ Allan Boserup

4. Opstartsbrev fra senioreliteafdelingen
Først og fremmest skal der lyde en stor tak for en super god og spændende sæson 21/22,
som heldigvis ikke blev påvirket af Covid-19. Sæsonen bød endnu engang på hyggelige
stunder med klubkammerater på og uden for banen. Træningstruppen er blevet udvidet i
år, og det har været fantastisk at se hallen være godt fyldt op med spillere, der giver den
gas i træningslokalet med stor motivation og glæde. 3. halvleg er der som altid stor
opbakning til, hvor der er plads til at sludre over en øl/sodavand.
Vi bevæger os videre til den resultatmæssige del. Her leverede vores 1. divisionshold en
flot og stabil indsats over hele sæsonen, hvilket, meget fortjent, medførte endnu en sæson
i 1. division.
Klubbens 3. divisionshold gjorde det også godt med gode og vigtige holdsejre og ikke
mindst en fremragende holdånd, som skal fremhæves. Grundet flere holdtrækninger endte
holdet med at få tildelt en plads i 2. division. Sidst men ikke mindst vandt vores
Jyllandsseriehold DT-kval og sikrede sig en plads i 3. division efter en meget velspillende
sæson. Vi er meget stolte over at være repræsenteret med i 1. div, 2. div og 3. div næste
sæson. I dameligaen hev vores nyetablerede overbygningshold mellem Sisu/MBK-BTK
Viby en flot 3. plads hjem efter spændende kampe og hård modstand fra et stærkt
spillende Virumhold.

Velkommen til bordtennissæsonen 2022/2023
I bydes hermed velkommen til en ny, spændende og begivenhedsrig sæson, der kommer
til at byde på masser af kampe og forhåbentlig opbakning til sociale aktiviteter.
Vi skyder sæsonen i gang med en træningsdag lørdag d. 3. september, hvor dagen
byder på to træningspas med Lunder i front, fælles frokost (for nogle den obligatoriske tur
på Havnens Perle) samt aftensmad og hygge om aftenen. Jeg håber, at I alle vil prioritere
at deltage, så vi kan lægge godt fra start både bordtennismæssigt og socialt. Tilmelding
senest 23. august.

Tilmelding her
Da vi i år er repræsenteret med 3 divisionshold, forventer jeg, at alle forsøger at være
fleksible ift. holdkampe, så vi altid kan stille hold. Derudover er det vigtigt, at vi tager til
holdkampe velvidende om, at alle bærer et ansvar ift. opbakning og coaching. Generelt
handler det om at bidrage til den gode stemning uanset, hvordan kampene forløber hos
den enkelte spiller.

Vi byder et varmt velkommen til Claus Larsen, Peter Trans og Izabell Nørlem, der skal
repræsentere de blå/hvide farver i den kommende sæson. Vi glæder os rigtig meget til at
få jer med ombord i træningstruppen og på holdene.
Til sidst vil jeg blot tilføje, at der er lagt op til endnu en skøn bordtennissæson i samvær
med helt fantastiske klubkammerater. Sæsonen 2022/2023 kan bare komme an – jeg
glæder mig, og det håber jeg også, at I gør 
Med venlig hilsen
Eliteformand
v/ Casper Staal

5. Generelle informationer
Nøglebrik og aktiviteter
Hvis man ønsker at spille udover de fast træningstider, så kan man anskaffe sig en
nøglechip ved at skrive til næstformand Pia Leth på: pialeth@stofanet.dk
Nøglechippen koster 100 kr. pr. sæson, hvor man har adgang til klubbens borde alle
døgnets timer på alle årets dage, hvor de faste træningstrupper ikke spiller. Vær
opmærksom på at tjekke om der er holdkampe, stævner eller andre arrangementer i
klubben. Dette kan gøre på i klubbens kalender på vores hjemmeside: https://www.sisumbk.dk/klubbens-kalender/

Bestilling af klubtøj
For at deltage på hold i Sisu/MBK er det et krav, at man spiller i klubbens officielle
klubtrøje.
Ved deltagelse i stævner opfordrer vi kraftigt til at trække i klubtrøjen – men det er ikke et
krav. Det er dog et godt signal at sende til vores sponsorer, da vi således er synlige med
klubtrøjen ved arrangementer rundt omkring i Danmark eller udlandet.
Bestilling af diverse klubtøj og tilbehør foregår online på hjemmesiden:
https://www.sisu-mbk.dk/shoppen/
Du får besked, når det er klar til afhentning. Betaling og afhentning foregår hos
www.btex.dk – Tomsagervej 15 – 8230 Åbyhøj

Nyheder 2022/2023
Ved henvendelse direkte til BTEX er det muligt at bestille en træningsdragt i klubbens
farver og med klubbens logo på.
Pris: 579 kr. inkl. logo.

Medlemsinformation
Sisu/MBK har flere gode og informative nyhedskanaler – hvor man kan holde sig
opdateret.
Vores hjemmeside www.sisu-mbk.dk er stedet, hvor man bl.a. kan holde sig opdateret om:
 Begivenheder i klubben + aktivitetskalender
 Kontingent
 Træningstider
 Kontaktinformationer
 Sponsorer
Det er derfor en god ide, at man holder sig løbende opdateret her.
Aktivitetskalender:
Klubbens aktivitetskalender er et godt sted at holde sig opdateret:
https://www.sisu-mbk.dk/klubbens-kalender/
 Træningstider
 Aktuelle arrangementer i klubben




Bordbookinger
Aktuelle stævner

Booking af bord:
Bookes et bord i klubben har man fortrinsret til bordet i det pågældende tidsrum:
https://www.supersaas.dk/schedule/SisuMBK/Reservation_af_bord_i_Sisu-MBK
Sociale medier:
Klubbens officielle Facebookside: https://www.facebook.com/sisumbk - Giv den et like
Gruppe for senior: https://www.facebook.com/groups/458921187488735
Gruppe for seniorelite: https://www.facebook.com/groups/155429151165137
Gruppe for ungdom og forældre: https://www.facebook.com/groups/193982321262214

Bliv frivillig i et stærkt og sjovt fællesskab
Sisu/MBK er en stor forening med ca. 350 medlemmer. For at vi kan drive denne forening
og kan skabe fantastiske rammer for vores medlemmer, har vi brug for frivillige. Du
bestemmer selv hvor mange timer og kræfter, du vil lægge i det. Det er helt op til dig, hvor
du kunne have lyst til at hjælpe.
At være frivillig i klubben er en fantastisk mulighed for at blive en del af et stærkt og ikke
mindst sjovt fællesskab, der i samarbejde ønsker at udvikle klubben.
”Jeg startede som frivillig i eliteafdelingen for ca. 7 år siden – da der manglede
en til opgaven, og det samtidig havde min interesse. Jeg har ikke fortrudt på
noget tidspunkt. I dag er jeg eliteformand og arbejder på udvikling af denne
afdeling. Derudover engagerer jeg mig i den spændende
udvikling/udarbejdelse af vores hjemmeside, digitale platforme og er ansvarlig
for klubtøj. Jeg har også arbejdet med vores sponsorstrategi og gør det
stadigvæk, men kunne godt bruge flere hænder til yderligere udvikling. Jeg
kan på det varmeste opfordre til at melde jer som frivillige - også forældre til
ungdomsmedlemmer – da det er sjovt, meningsfyldt og meget udviklende.
Mange vil også kunne bruge det til at udvikle sig, lære nye personer at kende
og til udvikling af sit CV”.
Citat Casper Staal.
Der kommer snarest en mulighed for at melde sig ind i Sisu/MBK's ”hjælperbank” – hvor
alle har mulighed for at melde sig ind. Vi har brug for, at alle medlemmer tager en tørn og
hjælper klubben. Der vil komme en årlig hjælperfest for alle frivillige i klubben.

Stævner
Alle spillere som har betalt kontingent, kan også få indløst licens af klubben og dermed
spille stævner og repræsentere klubben i holdturnering.
I klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden kan du danne dig et overblik over stævner,
og du kan også se hvornår klubben arrangerer klubture/fællesture for medlemmerne.
Du kan altid få et overblik over sæsonens stævner på bordtennisportalen.dk – Husk at
orienter dig om seneste tilmelding, som normalt er ca. 3 uger før stævnet.
På vores hjemmeside er der lavet en guide, der beskriver, hvordan du opretter dig som
bruger og/eller tilmelder dig til et stævne:
https://www.sisu-mbk.dk/wp-content/uploads/2020/08/Guide-til-bordtennisportalen-samtøvrige.pdf

Holdturnering
Holdtuneringen er en rigtig god mulighed for at komme tæt på medlemmerne i klubben og
få spillet en masse kampe. Det koster ikke ekstra at deltage i dette. Holdturneringen
afvikles for både ungdoms- og seniorspillere. Ofte afvikles turneringen som 3- eller 4
mandshold. Et hold vil ofte være repræsenteret med 1 eller 2 ekstra personer, så det ikke
er sårbart for afbud mv.
Holdene bliver inddelt i puljer med optil 10 hold, som oftest er i området omkring Aarhus.
Der er dog rækker, hvor det kan være i hele Jylland. Der afvikles ca. en holdkamp pr. uge i
perioden medio oktober og ultimo marts. Ca. hver anden kamp afvikles på hjemmebanen.
Til hvert hold vil der blive udpeget en holdleder, som er ansvarlig for at bemande holdet,
aftale transport og indtaste resultaterne af holdets hjemmekampe på
bordtennisportalen.dk.
I samråd med din træner kan du give udtryk for, hvis du gerne vil spille på et
turneringshold.

Spørgsmål til bestyrelsen
Har du ubesvarede spørgsmål efter at have læst velkomstinformationen, så tjek klubbens
hjemmeside.
Har du brug for kontaktoplysninger på relevante personer, kan de findes nedenfor.
Bestyrelsen: https://www.sisu-mbk.dk/bestyrelsen/
Med ønsket om en rigtig god sæson til jer alle sammen.
Med venlig hilsen

Sponsorer
Sisu/MBK sætter stor pris på vores samarbejde med vores sponsorer. I klubben har vi alle
et stort netværk og kan derfor alle hjælpe klubben med nye samarbejdspartnere.
Her kan du læse mere om dette: https://www.sisu-mbk.dk/sponsorer/
Her kan du læse mere om sponsorkoncepter: Klik her for at åbne folderen

Tak for støtten til vores nuværende samarbejdspartnere

