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Konsulent: Jens Meibom 

Dansk BordTennis Union (DBTU) 

1. januar 2017 – 31. december 2017 

____________________________________________________________________ 
1. Indstilling 

- Disciplinanalyse og støttekategori 

• På baggrund af disciplinanalysens delkonklusioner og den samlede konklusion vurderes 

Dansk BordTennis Union at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret som 

”eliteforbund” i støttekoncept 2017-2020. 

 

- Masterplan 

• Samarbejdet forankres i en 2-årig samarbejdsaftale på baggrund af den udarbejdede 

masterplan. 

 

- Indstilling af støttebeløb i direkte støtte for den kommende støtteperiode 

• DBTU bevilges for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 kr. 502.000 til første år af 

den 2-årige samarbejdsaftale, heraf 0 kr. til talentarbejde og 0 kr. til særlig projektstøtte.  

 

2. Resumé af Team Danmark-ansøgning 

DBTU ansøger om 502.000 kr. i samlet økonomisk støtte som eliteforbund i perioden 1. januar 

2017 – 31. december 2017. 

 

Der er opstillet følgende sportslige resultatmål for støtteperioden:  

VM individuelt (single) Målsætning: Top 16  Acceptabelt niveau: Top 32 

VM individuelt (double) Målsætning: Medalje  Acceptabelt niveau: Top 16 

 

Der er opstillet en række udviklingsområder som understøtter de sportslige resultatmål på kort og 

lang sigt: 

 Etablering af Dartfish analyse set-up 

 Uddannelse af flere elitetrænere  

 Udfærdige kompetenceudviklingsplaner for den sportslige ledelse 

 Etablere formaliseret samarbejde med 5 elitekommuner 

 Udfærdige ny elitestrategi 

 

3. Atlet-indplaceringer 

Verdensklasse atleter: 

Ingen 

 

Elite-atleter: 

Jonathan Groth 

Anders Lind 

Tobias Rasmussen 

 

Bruttogruppeatleter: 

Claus Nielsen 

Andreas Dilling 
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4. Økonomi 

Den samlede omsætning i Dansk BordTennis Union forventes i 2017 at være på ca. 5 mio. kr.  

DBTU har en positiv egenkapital på ca. 600.000 kr.  

Det fælles elitebudget (DBTU og Team Danmark) for 2017 er på i alt 1.130.200 kr. DBTU's andel 

af det fælles elitebudget udgør 628.200 kr. (56 %) og Team Danmarks andel udgør 502.000 kr. (44 

%). Udgifterne til talentudvikling i det fælles elitebudget udgør 0 kr. Derudover bidrager Team 

Danmark med en facilitetsudgift til DBTU’s træningscenter i Idrættens Hus, Brøndby på kr. 

150.000. DBTU bidrager (i samarbejde med øvrige brugere af træningscenteret) med kr. 100.000 til 

dækning af facilitetsudgift til DBTU træningscenter. 

 

5. Evaluering af mål for støtteperioden 2016:   

Målopfyldelse af sportslige resultatmål: 

DBTU har i 2016 opfyldt de acceptable sportslige resultatmål. De primære årsager til denne grad af 

målopfyldelse af sportslige resultatmål er, at Jonathan Groth ved OL 2016 kom i top 32 og i top 16 

til EM. Endvidere blev Jonathan Groth europamester i double (sammen med Patrick Franziska, 

Tyskland). 

  

6. Forbundets kommentarer 

Efter en sæson med stor sportslig fremgang havde vi som forbund håbet på en bedre økonomi til 

elitearbejdet. 

 

Brøndby 20. februar 2017. 

Christoffer Petersen, elitekoordinator Dansk BordTennis Union. 


