
BAT60+ projektet:  Klubreferencer nyopstartede klubber

Furesø BTK Farum Arena, Hal 5, Stavnsholtvej 41 3520 Farum 

Gitte Schleimann Petersen fra Furesø startede 60+ bordtennis for 2 år siden og er i 2016 den 6. største 60+ klub i 
Danmark ifølge officiel medlemsstatistik. 

Gitte fortæller:

Vi brugte DBTU´s 60+ pakke, som blev sendt til bestyrelsen i Furesø BTK. Jeg var medlem af bestyrelsen i klubben
og fik opgaven fordi jeg var over 60 år.

Jeg satte de fortrykte sider fra DBTU op i alle fødevarebutikker, sportsstadioner og biblioteker hver uge i en 
periode. 

Jeg kontaktede lokalavisen og fik taget billede af mig selv der spiller bordtennis og fik den fortrykte side fra DBTU i
avisen sammen med billedet. Flere af de kvindelige spillere vi fik sagde, at de kun kom, fordi at det var et billede af
en kvinde der spillede bordtennis.

Senere kom vi i Ældresagens blad. Herfra får vi de fleste af vores spillere. Også selv om, at det koster 450kr om 
året i kontingent hos os. De fleste af ældresagens aktiviteter er som bekendt gratis.

Vi får også mange spillere ved mund til mund metoden.  Vi har op til 4 spillere fra en enkelt villa- vej.

Vi har både begyndere, mellemspillere men også gode spillere. Her på det sidste har vi fået mange dygtige spillere.
Jeg tror at det rygtes, at man kan få modstand her.

Vi spiller 3 gange om ugen, man, ons. og fredag formiddag kl. 10.00-12.00. Vi er 55 spillere.

Gitte Schleimann Petersen birgit.schleimann.petersen@skolekom.dk

Jægerspris Bordtennis Kignæshallen - Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Helge Larsen har været formand siden 1982 for klubben fra Jægerspris.  Startede 60+ bordtennis for et år siden 
og er nu i 2016 den 10. største 60+ klub i Danmark.

Helge Larsen fortæller:

Jeg er over 60 og havde deltaget i  nogle DGI-stævner for 60+ bordtennisspillere. 

Det gav mig inspiration til at starte 60+ bordtennis i Jægerspris.

Jeg forsøgte at få en annonce for aktiviteten i Ældresagens blad. Det lykkedes desværre ikke.

Så kontaktede jeg vores lokale ugeavis. De ville ikke tage en pressemeddelelse, så vi måtte betale for en annonce. 
Den kostede ca. kr. 2.000,-. Annoncen var udformet af DBTU. Den blev så tilrettet med vores oplysninger – 
opstartsdato, kontaktoplysninger, tid og sted og med et billede, af en moden bordtennisspiller.

Annoncen gav pote. Jeg fik rigtig mange telefonopkald. På åbningsdagen kom der ca. 20 60+'ere. og ville spille 
bordtennis. Herefter er der kommet yderligere 10 stk. Meget på mund til mund-metoden. 

Vi spiller ca. 1 time hvorefter vi holder en kaffepause på 10 min. Alle er i godt humør, der snakkes og grines. Der 
er en god stemning i lokalet onsdage kl 13-15.

Helge Larsen hl@jaegersprisbordtennis.dk

Kontakt:  BAT60+ et DGI/DBTU projekt – Gert Jørgensen DGI bordtennis, mayo@os.dk – Ole Hückelkamp, ole.huckelkamp@force60.dk .
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