Resume årsmøde i BAT60+

Den flotte serv skal følges op
Årsmødet i BAT60+ lagde sporene til nye initiativer
En vellykket serv er ikke meget værd, hvis den ikke følges op med nye
effektive slag. DBTUs og DGIs fælles projekt for at få flere ældre til at spille
bordtennis er kommet forrygende fra start. Men BAT60+, som udvalget bag
projektet hedder, har ikke tænkt sig at stå med hænderne i siden og nyde
udspillet. Det skal følges op med nye velrettede slag for sporten og dens
værdi for danskere over 60 år.
BAT60+ har med en omfattende kampagne på kort tid formået at
lokke 20 procent flere ældre danskere til at spille bordtennis. Og på udvalgets
årsmøde for nylig i Odense var den store dagsorden, hvordan kampagnen
skal følges op med nye initiativer. Hensigten er at holde fast i de nye
medlemmer samtidigt med at endnu flere kan få øjnene op for glæden ved
sporten i sig selv og de sociale- og sundhedsmæssige gevinster, der er
forbundet med den.
Deltagerne på årsmødet bidrog til et omfattende katalog af ideer,
der dels skal fremmes af frivillig arbejdskraft, dels ved hjælp af midler, som
udvalget vil søge i DGI og DIF. Ideerne lå især indenfor områder som
uddannelse af trænere og instruktører, stævner, rekruttering af frivillige og
kommunikation. Herunder et udpluk af de forslag, udvalget skal arbejde
videre med:
* Flere frivillige til BAT60++ fællesudvalget, så man har mindst 1
frivillig kontaktperson til hver DGI landsdel (13) og hver DBTU lokalunion (4)
* Uddannelse af instruktører. Det første kursus i rækken afvikles
allerede 28.-29. november i Brøndby.
* Udbrede BAT60++ kompetencekurserne til hele landet allerede i
2017.
* Gentagelse af landsdækkende Åbent Hus men i højere grad op til
de lokale kræfter end tilfældet var i år. BAT60+ kan evt. støtte ved at betale
annoncering.
* Mediekampagne. Video, Facebook, aviser, hjemmesider.
* Målrettede indsatser for at fremme bordtennis i
idrætsforeninger, der endnu ikke har bordtennisafdelinger.
* Udadvendt og opsøgende arbejde overfor eksisterende 60+
foreninger, 60+ afdelinger, nye 60+ spillesteder og specielt overfor
flerstrengede idrætsforeninger
* Stævner målrettet begyndere og samarbejde med lokale
stævneudvalg og privatarrangerede stævner og træf klubberne imellem.
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