
webhenvisning - også med bold

Skal I ikke også have 60+ spillere?

Inspiration til
opstart af 60+
bordtennisklub



Hvorfor starte bordtennis for 60+'ere?
Bordtennis er lige noget for 60+'ere. Alle kan hurtigt lære spillet og få glæde af det
sammen med andre. Det er let at komme i gang og lære mere, ny som øvet. Der er
ingen kropskontakt eller stor fysisk belastning, men man kan stadig få masser af
sved på panden.

Hvad skal vi overveje, når vi starter?
 I skal have et lokale med minimum tre borde. Det er klart en fordel, hvis man har
borde, der er opstillet permanent, men det er ikke en nødvendighed. Det er også
fantastisk med et tilstødende lokale til hygge med kaffe og snak. Der kan
formodeligt søges lokaletilskud under folkeoplysningsloven i kommunen.

I skal finde en tid indenfor normal arbejdstid, fx kl. 10-12 eller kl. 13-15 på en
hverdag. Det er ofte let at få lokaler om formiddagen, da mange alligevel står
ledige. Typisk begynder man med én dag om ugen, men der kan hurtigt blive
behov for mere.

 I skal beslutte en startdato. Der er ingen erfaringer, der siger, at nogle tidspunkter
på året er bedre end andre, men I skal selvfølgelig ikke starte midt i højsommeren.

 I skal kommunikere opstarten og tilbuddet ud i verden. Det er en rigtig god idé at
sende en pressemeddelelse til den lokale avis, som man eventuelt kan supplere
op med en annonce, men også opslag i butikker og biblioteker kan give pote.
Ældresagen er normalt meget positive, men man skal være i god tid, så det passer
med deres udsendelser. Herudover er det også en rigtig god idé, at sprede
nyheden på de sociale medier, særdeleshed Facebook, ligesom den personlige
kontakt virker rigtig godt.

Vær klar til at ta' imod med bat, bolde og kaffe den første dag. Man kan eventuelt
lave et åbent hus arrangement, hvor folk uforpligtende kan kommer forbi og stifte
bekendtskab med idrætten.
Det er et must, at I har bat og bolde til udlån, men heldigvis er bordtennis en billig
idræt, når man først har bordene. Det er også værd at bemærke, at begyndere
ikke behøver at købe dyre bat. Bordtennis bliver nærmest sværere, jo bedre bat
man køber. Der kan evt. søges i kommunens udviklingspulje om støttemidler til
indkøb af udstyr.

Hvad skal vi ellers være opmærksomme på?
Vi ved af erfaring, at denne aldersgruppe har mange ressourcer og meget gerne vil
hjælpe til med at sørge for det praktiske, fx lave kaffe, oprette mailingliste,
vedligeholde borde m.m. Derfor er det bare at komme i gang!
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Vi hjælper jer på vej
Besøg af og løbende kontakt til en bordtennis-konsulent. Vi kan
udlåne borde til opstarten uden omkostninger, ligesom vi også
tilbyder kurser henvendt til 60+ bordtennis

“Bordtennis er én af
de bedste
sportsgrene for
hjerne og krop
Zoran Lekovic,
foredragsholder



Træning, der batter på flere måder

Har I yderligere spørgsmål i forhold til opstarten af en bordtennisklub/afdeling hos
jer, eller ønker I at låne udstyr, kontakt da BAT60+ fællesudvalg for yderligere
information.
Vi glæder os til at høre fra jer.

DBTU:
Ole Hückelkamp
Mobilnr: 2241 1417
E-mail: ole.huckelkamp@force60.dk
Formand for DBTUs veteranudvalg:
Jens-Erik Linde
Mobilnr: 2870 5731
E-mail: linde@sport.dk
DGI Bordtennis:
Gert Jørgensen
Mobilnr: 2735 5455
E-mail: mayo@os.dk

www.dgi.dk/bordtennis     /     www.dbtu.dk

BAT60+ - Bordtennis resten af livet


