
25 år med bordtennis i Roskilde Ældre Motion.
 
Danmarks største motionsklub for 60+ – Roskilde Ældre Motion – (RÆM), fejrede i april måned 25 
års jubilæum.
Foreningen runder snart 2300 aktive medlmmer og bordtennis var med fra starten i 1991. Wagn 
Andersen var den første leder.
Wagn var også kasserer i BTK 61 og også i en periode i SBTU, Siden tog Torben Hansen over indtil
Jesper Hartung tog teten i 2014.
Torben Hansen var i øvrigt en første formand i BTK 61 fra 1961 – 1970.
Bordtennisafdelingen har i dag 87 aktive medlemmer over 60 år og er Danmarks største 60+ 
bordtennisforening.

Der trænes tirsdag kl. 09,00 – 12,00 i den nye Roskilde Hal på 16 borde, men i 2018 flyttes til BTK
61 eget bordtennismekka i en helt ny hal på Kildegården i Roskilde.
Når så mange ældre har glæde af spillet, så skyldes det ikke alene de gode spilleforhold, en god 
ledelse men også to engagerede og dygtige instruktører Ole Hückelkamp og Jørgen Friis Larsen, 
der tager alle nye under vingerne og giver dem en grundlæggende begyndertræning med en 
tålmodig bordtennisrobot som hjælper.
Herved opnås, at de nye, specielt kvinder meget hurtige får føling med spillet.
Men også alle andre får tilbuddet om, at få rettet skævheder og få forbedret teknikken via 
robottræningen.

Der spilles venskabkampe mod naboklubber, og der deltages i diverse arrangementer i større og 
større omfang.

Den sociale side er vigtigt, og derfor mødes langt de fleste efter træningen til hyggesnak. 
Der fejres jul og runde dage og altid gode julefrokoster og afslutningsfester.
Mange af vore medlemmer er også med i BTK 61, og vi bakker op om denne klubs arrangementer 
med praktisk hjælp til stævner og turneringer.

PR og rekruttering sker via mund til øre og via store annoncer i de lokale blade og via 
aktivitetsprogrammer, der er synlige overalt i Roskilde.
 
Roskilde Ældre Motion har 26 andre idrætter under sine vinger, har eget stykretrænings-, billard- 
og spinningcenter og foreningens formand er den tidligere BTK 61 leder Ole Rasmussen, der 
naturligvis glæder sig meget over den lille sports store lokale opbakning blandt de ældre.

Ole Rasmussen
Formand for Roskilde Ældre Motion 
http://www.raem.dk 
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