Föräldraträff Tyresö BTK
Onsdagen 20 oktober 2010

Historik
I Tyresö kommun finns fina anor inom bordtennisen. Redan på 40-talet fanns det en väl
fungerande klubbverksamhet i Gamla Tyresö. I nuvarande Tyresö Bygdegård var som mest ca 40
medlemmar med i en förening som faktiskt också hette Tyresö Bordtennisklubb. De deltog med
både herrar och damer i seriespel. Av olika anledningar upphörde de med sin verksamhet 1953.
På 50- och 60-talet hade Hanvikens SK en framgångsrik bordtennissektion med bl.a. 2 allsvenska
säsonger bakom sig. Av ekonomiska skäl och dåliga träningsförhållanden lades dock den
sektionen ned.
Omkring 1970 startade Tyresö IF en bordtennissektion, som bäst var uppe i division 5 (dagens
div.4). Deras årliga Tyresömästerskap i Bollmorahallen i mitten av 70-talet var en trevlig
tillställning, som lockade många deltagare. Omkring 76/77 dog verksamheten ut p.g.a. ledarbrist.
Boo KFUM startade upp dagens Tyresö BTK
I början av 80-talet fick Hilde Bjöns, mor till Ulf Bjöns (som var den som gjorde det stora jobbet
med att få klubben att expandera i mitten av 90-talet), i samband med en föräldraträff i Boo
KFUM, en förfrågan om hon ville hjälpa till vid bildandet av en 'sektion/farmarklubb' i Tyresö.
Javisst, blev svaret till Boo KFUM:s dåvarande föreningskonsulent Kenta Martinsson (sedermera
också verksam i Tyresö BTK under flera år).
Kenta höll i den allra första träningen som arrangerades i Bollmorahallen tidig vår -81. Ulf, som
då snart skulle fylla 14 år stod bredvid Kenta och försökte samla mod till att tillsammans med
Hilde veckan därpå själv ansvara för träningen. Intresset var ganska stort med en gång och vid
vårterminens slut var det totalt 30-40 spelare här i Tyresö.
Mycket av det administrativa sköttes det året av Boo KFUM. För att till fullo kunna dra nytta av
Tyresö kommuns bidragsbestämmelser m.m. togs initiativ från Boo KFUM att Tyresö BTK
skulle bildas.

Den 23 januari 1982 bildades så Tyresö Bordtennisklubb, TBTK.

Önskemål som kom fram vid mötet
Möte inför St Erikscupen för erfarna och nya föräldrar.
Domarutbildning
Terminsplan med tävlingar
Deltagarna uppmanades att ta bilder vid seriespel och tävlingar och maila in (tillsammans med
kort text) till Maria Eriksson och kansliet.
Nedan information delgavs deltagarna och var utgångspunkt för diskussion.

Var finns vi?
-

Där vi sitter nu… sedan 1994. Bedriver även träning i Bollmorahallens b-hall.
Föreningen har fyra personer anställda: Föreningskonsulent Peter Hüglow (50%) och
Huvudansvarig tränare Michael Pettersson (100%), Christian Holm och Maria Eriksson.
Antal medlemmar: Ca 350 totalt / 250-300 aktiva

Organisation
-

Styrelse med 6 st. ledamöter, 2 st. adj. Ordförande är Mats Hedin
Vi har kommittéer för Marknad/sponsring, Cafeteria, Tävling, Material, IT mm.
Ca 10 tränare, från steg 4-utbildade till spelar-/föräldratränare.
Träning och matcher sker i Skrubballen och Bollmorahallen.
Ev. tävlingar som föreningen arrangerar spelas i Bollmorahallen (2 större nationella tävlingar)
samt i Skrubbahallen (3 mindre distriktstävlingar)

Mål med verksamheten
-

Ungdomars utveckling (inom idrotten, som individer)
Balansen mellan elit/bredd
Vidareutveckla vår strategi för ledar/tränarrekrytering
Meningsfull fritid för Tyresö kommuns ungdomar, ej för kostsam.
Aktiva med information om bordtennis i Tyresös skolor

-

Träningsgrupper från Pingisskolan till A-gruppen. Gruppindelningen styrs av ålder,
ambition och förmåga.
På senare år även 1-2 tillfällen per vecka med fri tid för föräldrar och andra medlemmar.
Grundtanken med träningen är att spelare som har ambition att träna mer och med en grupp
med högre spelnivå skall ha denna möjlighet.

-

Flytt mellan grupper styrs av klubbens tränare i samråd med spelare och föräldrar.

-

Tävlingskostnader: Betalar spelaren själv i efterhand via faktura från föreningen.

-

Klädsel och material: För att få tävla utanför föreningens interna tävlingar måste spelarna
bära tävlingsdräkt. Denna finns att köpa i Skrubbahallen.
Ex priser: 1200:- för overall, shorts och tröja, separat: 250:- för shorts, 400:- för tröja och
750:- för overall.

Träning och tävling

Övrigt material köper du på TTEX, adress Upplandsg. 39, Stockholm, www.ttex.se
Här får du 15% rabatt på STIGA-material och 10% på annat material om du uppger att du är
medlem i TBTK.

Hjälp och delaktighet
-

För att få klubben att fungera på ett stimulerande sätt krävs det att medlemmarna hjälper till
vid olika tillfällen. Detta kan t ex vara att:
Döma vid våra egna tävlingar (vi har möjlighet att ordna interna domarutbildningar)
Stå i cafeteria vid egna tävlingar/arrangemang.
Ställa upp bord, domarbord inför tävlingar/seriehelger.
Kommittéarbete (se ovan)
Sälja lotter (bl a Julkalendrar, Sverigelotter, Bingolotter)

Vi ser gärna att du som medlem noterar vad du kan hjälpa till med som punktinsats i vår
förening, så kontaktar vi dig.

Tyresö BTK:s inriktningar och värderingar
-

Vi skall vara välorganiserade.
Vi skall inte utvecklas snabbare än vad vår ekonomi tillåter.
Vår tränarkår skall vara en av landets bästa
Vår ungdomsverksamhet har högre ekonomisk prioritet än elitsatsningarna på seniornivå.
Ledarskap är att få andra att växa.
Personen är viktigare än prestationen.
Alla som vill spela pingis skall få och kunna göra det.
Ett starkt föräldraengagemang bygger på kontinuerlig information och avgränsade uppgifter.
Det skall märkas att vi uppträder korrekt och att vi har en god klubbanda.

Framtid
I dagsläget har föreningen avtal för Skrubbahallen med Sofiebergs AB t o m 30 juni 2012. Det
innebär att vi inte vet i dagsläget var verksamheten kommer bedrivas från och med 1 juli 2012. Vi
har en dialog med Tyresö kommun om vilka alternativa lösningar som finns.

Övrigt
-

Klubben har en hemsida med adress www.tbtk.se. Här återfinns information om
arrangemang och ev. ändringar i verksamheten, artiklar från klubbens tävlingsmatcher samt
information från Svenska Bordtennisförbundet.
Genom att vara med på Tyresö BTK´s e-postlista erhålls regelbunden information om
matcher, tävlingar, ändringar mm. E-posta din adress till info@tbtk.se och be om att få stå
med på Tyresö BTK:s e-postlista.

Har du idéer eller synpunkter på hur Tyresö Bordtennisklubb kan bli ännu bättre, hör gärna av
dig till någon i styrelsen eller någon av de anställda:
Namn
Mats Hedin, ordf.
Michael Pettersson, anställd
Elisabeth Dahlstedt, kassör
Mats Kuslap
Stefan Hjelm, vice ordf
Ingemar Svensson
Lena Holm, sekr.
Håkan Carlsson
Peter Hüglow, anställd

Mobil
073-808 61 62
070-580 42 32
070-229 09 35
070-580 44 69
073-724 60 88
070-357 82 42
070-751 74 12
073-551 49 33
08-773 25 67

E-post
mats_hedin@hotmail.com
mickep56@tele2.se
Elisabeth.dahlstedt@telia.com
Mats.kuslap@3lsystem.se
stefan.hjelm@hotmail.com
Ingemar.svensson@gmail.com
lena.holm@attendo.se
Hakan.c56@bredband.net
info@tbtk.se

Maria Eriksson, anställd
Christian Holm, anställd

076-161 97 09
073-695 84 95

erikssonmaria.tyreso@comhem.se
hiten.holm@gmail.com

Med önskan om en skön höst,
med många roliga och spännande stunder i pingishallen!
Tyresö BTK:s styrelse 2010

Deltagare:
Sune Pettersson
Björn Lundberg
Jan-Erik Hytönen
Malin Åhman
Håkan Fransson
Ann-Sofie Fransson

David Strömsjö (ej)
Anna Björkegren (ej)
Ingvar Hillbom (ej)
Anders Grawin ?
Deltagare styrelsen/anställda
Mats Hedin
Mats Kuslap
Maria Eriksson
Ingemar Svensson

