OB Bordtennis Ældreafdeling.
OB´s lokaler på Odense Kaserne. Sdr. Boulevard 17 – 19 5000 Odense C
Mandag: 8.00 – 10.00 Onsdag: 8.00 – 12.00 Fredag: 8,00-10,00
Hjemmeside: http://ob-aeldreafdeling.dk
Kontakt: Formand Birgit Hjorth Hansen tlf. 66151746 mobil 21455246 e-mail: birgit_hjorth@hotmail.com

Snart 25 års ældrebordtennis i Odense
Jørgen B. Jensen, kaldet MYRE, havde hørt om ældrebordtennis i Århus. MYRE var formand for
OB Bordtennis. Han fik Thomas Hansen og dennes hustru Betty med på tanken om noget lignende
i Odense. Efter annoncering rettet mod efterlønnere og pensionister blev det første slag med
battet slået i OB`s lokaler i Ådalen den 3. november 1993.
Den første dag mødte 28 interesserede op, og 20 holdt ved. Gradvis steg deltagerantallet, og efter
et år var der 43 medlemmer.
OB's ældreafdeling i 2016
Siden er Ældreafdelingen vokset, så den ved 15 års fødselsdagen i 2008 rundede 80 medlemmer.
De seneste år har medlemstallet ligget på mellem 70 og 80.
Der spilles onsdag formiddag, og det er her det største antal spillere møder op, hvor der drikkes
kaffe kl. 10, og pausen afsluttes altid med en fællessang.
De seneste år har det været muligt at udvide spilletiden til både mandag og fredag formiddag, og
her er det lykkedes at få flere og flere spillere til at deltage. Vi vil meget gerne have flere
medlemmer, da vi med vores tre spilledage har rigelig plads til flere spillere.
En af de bedste måder at få nye medlemmer på er mund til mund metoden, så det vil vi gøre
noget mere ud af fremadrettet, og en anden måde kunne være, at vi kom ud for at reklamere for
vores sport, der hvor andre ældre motionerer eller har socialt samvær.
Det er meget vigtigt i bestræbelserne for at få flere medlemmer, at få fortalt, at selvom man ikke
har spillet bordtennis siden man som barn spillede hjemme på stuebordet, så er det ikke nogen
hindring for at man fremover kan få glæde af dette fantastiske spil. Bordtennis er en sport, hvor
alle kan finde ligeværdige med- og modspillere, og derfor kan alle få glæde af spillet.
OB Bordtennis Ældreafdeling har i dag 14 venskabsklubber (se klubbens hjemmeside: OBaeldreafdeling.dk), som bliver inviteret til klubbens årlige stævne i april måned, hvor vi den 14.
april 2016 havde samlet i alt 130 spillere. Når vi deltager i andres stævner lejer vi en bus, og vi
deltager som regel med over 30 spillere hver gang. I løbet af året har vi flere arrangementer i
Ældreafdelingen, hvor vi spiller forskellige former for turneringer, og afslutter som regel med
fællesspisning. I samarbejde med FBTU afholder vi løbende singleturneringer, hvor alle klubber på
Fyn inviteres. Sidst, men ikke mindst så er de to vigtigste ting i denne fantastiske sport den motion
man får, samt det sociale samvær i Kasernehallen med dens gode faciliteter.

