Fællesmøde i BAT60+
Deltagere: Ole Hückelkamp, Gert Jørgensen,
Behandlingsbenævnelser:
Morten Ganderup, Carsten V. Nielsen, Henrik
O = orientering
Møller, L. Friis, Marianne Pedersen, Ole Thoustrup D = debat
og Lis Hævdholm
B = beslutning
F = fortroligt
Afbud fra: Ole Balslev
Gæster:

Pkt.
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Dagsorden
Velkommen til nye
medlemmer af BAT60+
projektgruppen
Sket siden sidste møde
19. maj 2018 i Århus

Referat
Vi siger velkommen til de nye
medlemmer med en
præsentationsrunde
Fokus på hvem vi henvender os til på
60+ → vi sigter ikke efter DGI og JBTUs
60+ medlemmer, men fokus er på de
”unikke” 60+.

Behandling Ansvarlig
O
Gert og
Ole H
D+B

Gert og
Ole H

D+B

Ole T og
Ole H

I juni er der lavet videooptagelser med
henblik på hjemmeside og 60+
håndbogen, der bruges til kurser. De
forskellige optagelser har til formål at
vise at bordtennis er for alle.
20. juni løb bordtennis + kultur af
stablen med stor succes og 31
deltagere. Idéen bag konceptet er at der
skal spilles bordtennis efterfulgt af et
kulturelt indslag.
Der er siden juni arbejdet på en ny
hjemmeside, hvor fokus i første omgang
har ligget på ”uge 37”.
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Velkommen til nye
platform: www.bat60.dk
inkl. gennemgang

Der laves introduktion til den nye
hjemmeside. Der er købt et
sikkerhedscertifikat til siden, således at
den er beskyttet. Formålet er at
understøtte arbejdet med at få flere til
at spille bordtennis → henvise nye
spillere, presse eller øvrige
interessenter
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Det centrale element ved hjemmesiden
er kalenderen, der er interaktivt
opbygget med alle BAT60+
arrangementer og mulighed for at læse
nærmere om dem, samt tilmelde sig ved
at trykke på den givne aktivitet.
Håbet er at alle 60+ stævner på sigt
også skal indlægges i kalenderen – der
luftes dog bekymringer om, om det kan
blive for overvældende med alle
stævnerne i den samledes kalender. Der
foreslås at lave et danmarkskort med
prikker, der indikerer alle stævner i
nærområdet. Dette ville dog nok skulle
suppleres med kalenderen, så man har
et overblik over, hvornår stævnerne
falder på året.
Der findes også på hjemmesiden en
fane omkring stævner. Herunder ligger
der på nuværende tidspunkt
informationer omkring stævner på
sjælland, hvor man, ved at klikke på de
respektive stævner, får mailoplysninger
til en evt.
Der er desuden en fane med
arrangementer, hvor de arrangementer
BAT60+
Derudover er der en særskilt fane med
uge 37, der er BAT60+ absolutte
flagskib. Under denne fane vil man
kunne se et danmarkskort med en
oversigt over, hvor mange klubber der
har holdt åbent hus sidste år, samt hvor
mange, der holder åbent hus i år.
Derudover ligger der en oversigt over,
sidste års deltagerantal, samt hvor
mange nye medlemmer det har
genereret, og hvad ”uge 37” egentlig er
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– hvad der forventes af klubber, hvad
BAT60+ tilbyder og hvem det er for.
Der findes ligeledes en fane med
nyheder. Her informeres omkring
redaktørrollen, og at der på sigt er
ønske om, at flere skal ind og publicere
artikler hertil.
Afslutningsvist er der en fane omkring
hvad BAT60+ er, hvor der ligger
forskellige film med information om
bordtennis for 60+, herunder tv-indslag
og udsendelser omkring BAT60+.
Der arbejdes på at få tilknyttet en
journalist, eller tidligere journalist, til a
udarbejde artikler og materiale til
hjemmesiden, så der bliver skrevet
fangende tekster om de gode historier.

Kommentarer til indholdet på
hjemmesiden:
• Det er dejligt at have et
referencested, når man er ude at
henvende sig til folk.
• Dejligt at alt er samlet et sted
• Vi skal være opmærksomme på,
hvor meget tekst, der er på
hjemmesiden – vi skal helst ikke
drukne vores læsere i lange tunge
tekster. Derudover fokus på at
billeder/videoklip har en relation til
menupunktet eller teksten, samt at
forsiden forbliver fangende og
indbydende ift. billeder og
videoklip.
Webansvarlig (Ole T) byder ind med et
par udviklingspunkter:
• Der er noget layoutmæssigt i
forhold til hjemmesiden, som ikke
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er hensigtsmæssigt i forhold til
målgruppen – grå skrift på hvid
baggrund. Dette skulle dog blive
ændret, mener Ole.
• Der er for mange menupunkter –
ønsket er at gå fra 9 til 6 punkter.
Og så skal der ændres lidt i
rækkefølgen, ønsker vores
webansvarlige. Vi har rettigheder
til at rette en del på hjemmesiden
uden at skulle ind over vores
udbyder og betale for det – der er
dog nogle ting, som vil koste at få
ændret eller tilføjet på siden.
• Ole har også nogle forslag og
”bagindgange” til at udvikle
hjemmesiden – herunder blandt
andet idéen med danmarkskortet.
• Han ser frem til arbejdet med at
gøre siden endnu mere skarp og
indbydende for vores målgruppe

Hvordan får vi så udbredt
hjemmesiden?
• Lave en lille folder omkring
henvisning til hjemmesiden og
grundlæggende ”hvad er BAT60+
og hvem henvender det sig til” →
Marianne kommer med et oplæg
til en sådan folder.
• Opfordre klubber til at henvise til
BAT60+ hjemmesiden på deres
egen hjemmeside.
• Opfordre klubberne til at sende
lave et skriv ud til deres
medlemmer omkring hjemmesiden
• Lave et opslag til de sociale medier
omkring hjemmesiden, som folk
kan dele på facebook og øvrige
sociale medier
• Udbrede kendskabet om
hjemmesiden gennem BAT60+,
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DBTU og DGIs nyhedsbreve, samt
gennem ældresagen – Ole har god
erfaring med samarbejde med
ældresagen omkring annoncering
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Rekrutteringsstatus, nye
frivillige. Hvilke tanker
har I om det her (Oles
regionale opdeling)?

BAT60+ er vokset sig store og tunge, og
har faktisk reddet deltagerantallet i
bordtennis på landsplan ved en stor og
flot fremgang. Det betyder også at
øjnene hviler på os, og der bliver stillet
større krav til opgaveløsning og derfor
et øget behov for frivillige

D+B

Ole H

Ole H kommer med et udspil til
regionsopdelte frivilligkorps:
• Nord- og midtjylland: Morten
Ganderup, Carsten V. Nielsen og
Ole Balslev
• Sydjylland: ? (FU)
• Fyn: Lene Friis (Nyborg og FU)
• Sjælland og LF: Ole Hückelkamp
(og FU)
• Nordsjælland og København: Gert
Jørgensen (og FU)
• Bornholm: FU
Der er og skal være stor
metodefrivillighed for de her frivillige
korps ift. fokus på de forskellige
indsatsområder – stævner, kurser,
oplæg etc.
• En opgave til de regionale frivilligkorps kan være at finde
spillesteder og muligheder for at
udbrede BAT60+ i det område
man sidder i.
Tilføjelse:
• Kolding har godt gang i den og
kunne snart stille med nogle
frivillige.
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• I må meget gerne samle folk til
lidt møder – der er økonomi til at
holde møder lokalt.
• Orientering, der følges op på
senere punkt: vi har bevillings
økonomi med støtte fra
forskellige parter (DBTU, DGI etc.)
– de skal holde 2 år. Dernæst skal
der laves en handleplan for
efterfølgende, for fremtidig
økonomi. Hertil skal overvejes om
BAT60+ vil være forening med alt
hvad det indebærer. Dette vender
vi tilbage til ved økonomi.
Fortsat rekruttering:
• Der overvejes en taktik til at
”angribe” de områder, hvor
firmaidræt og senioridræt – der
skal på et tidspunkt laves en
strategi for, hvordan vi skal
samarbejde eller udbrede 60+ i
de områder, hvor vi er tyndt
besat.
• Der er en tendens til at hallerne
rundt omkring har tid og plads til
eksempelvis bordtennis i løbet af
formiddagen. Men vi mangler
frivillige, som gerne vil hjælpe
med at ”sparke det i gang”. Folk
frygter at de skal starte en
bordtennisklub, og den hurdle
skal vi ud over.
• Afrunding – der synes at være en
stiltiende accept af den nye
struktur blandt mødedeltagerne.
Handleplan for at få rekrutteret flere
frivillige til de regionale grupper?
• Der foreslås at der tages kontakt
til nogle af de ildsjæle, som
render rundt i de stærke og
velfungerende klubber.
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• Der bliver bragt flere navne op
på mødet, som de forskellige
ansvarlige for de regionale
områder får til opgave at
kontakte – Gert har numre på
de fleste.
• Der laves en status på, hvor
mange frivillige det er lykkedes
os at hverve i forbindelse med
årsmødet (se dato herfor
senere)
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Uge 37, handlingsplan,
status over tilmeldte
klubber.

Der er umiddelbart 27 tilmeldte klubber
– der er tilkendegivelse fra tre
repræsentanter på mødet (Silkeborg,
Nyborg og Tølløse) om en snarlig
tilmelding.

D+B

Henrik og
Ole

Uge 37 skabte kæmpe vækst i 2017, og
vi skal nu følge op på den succes!
• Det var især aviserne (45% havde
læst det her), der var
medvirkende til at skabe
opmærksomhed omkring
arrangementet. Derudover var
”andre der fortalte om
arrangementet” (25% havde hørt
det fra andre) og facebook også
en medvirkende faktor (115.000
wiews og 14% angav at have hørt
om arrangementet via facebook)
til at skabe opmærksomhed om
arrangementet.
• De primære grunde til at folk
dukkede op til arrangementet var
for motion/niveau og for
fællesskabet med andre på
samme alder.
Der bliver luftet, at der er en del
klubber, som mener de er ”nok” spillere
nu. Hvordan kommer vi ud over den
hurdle?
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• Forslag: tage udgangspunkt i fem
klubber og vise hvordan de fem
forskellige klubber griber tingene
an hos dem på hjemmesiden –
som en slags inspiration for andre
klubber i forhold til at skabe plads
til nye spillere.
Handleplan med datoer ift. uge 37
• Uge 34 – i morgen (23/8) skal der
sendes en ”rykker ud” til de
forskellige klubber, hvor vi gør det
klart for dem, at fristen for
absolut sidste tilmelding er 27/8.
Heri specificerer vi, hvor meget
annoncering vi står for, samt
mulighederne for dem i forhold til
annoncering, reglerne for
annoncering og tilskud hertil.
Derudover opfordrer vi klubberne
til også at melde tilbage på, hvilke
aviser de ønsker annoncer i, samt
evt. lave lidt samarbejde med
aviserne.
Ole H sender oplysninger om de
deltagende foreninger og deres
kontaktpersoner til Henrik i
forhold til annonceringen.
• Uge 35 – der skal sendes
pressemateriale ud – både
annoncer, der skal sættes i avisen
og dem til de øvrige medier.
Henrik står for dette. Ole H har
kontakten med Sjællandske
medier. Derudover laver Henrik
plakater til foreningerne. Vi skal
fokusere på at annoncere lokalt
ift. aviser, men bredt i forhold til
TV. Gert forsøger sig også med de
større skriftlige medier.
• Uge 36 – annoncerne kører i
aviserne, på facebook etc.
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• Uge 37 – afvikling i de forskellige
klubber
Øvrigt udsprunget af kig på annoncer –
vi skal have fjernet annoncen til og om
ældresagen fra hjemmesiden
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Stævneaktivitet

Der er ca. 7 klubber, der afholder
stævner på en 7 måneders sæson. En
del af de stævner er invitationsstævner,
hvilket betyder at ikke alle får mulighed
for alle stævner.
De 7 foreninger synes godt tilfredse
med mængden af stævner, så det er
umiddelbart primært nye klubber, som
står med udfordringer.

D+B

Carsten,
Morten,
Ole B og
Lene
(Jylland/Fyn)
Gert
(Sjælland +
øerne)

Overveje om alle stævner skal
annonceres på hjemmesiden (både
åbne og lukkede stævner) eller om man
kun skal annoncere for åbne, men sørge
for at fortælle om god historier og
resultater fra de lukkede arrangementer
også.
Forslag ift. nye stævner:
• Vi afventer uge 37 ift. at se på,
hvor det vil give mening at
afholde begynder-stævner.
• Alternativt skal vi forhøre os ved
de etablerede foreninger ift. at
afholde ”begynderstævner” for
nye klubber/spillere.
• Lave konkret ”BAT60+
begynderstævne” for at få de nye
klubber i gang med stævner –
foråret er foreslået.
• Hvis vi skal satse på stævner for
nybegyndere, så skal vi se på
afgrænsede geografiske områder,
for at gøre det mere attraktivt for
de nye spillere.
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• Derudover fokus på at stævner
også er for hofteopererede eller
andre sygdomsrelaterede forhold.
• Have en konkret stævneansvarlig,
som klubberne kan henvende sig
til ift. stævner. Så ville de skulle
godkendes her, inden de kan
komme i stævnekalenderen på
hjemmesiden.
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Kursusaktivitet.
Kort afrapportering af
årets
kompetencekurser:
080218 Knudsker IF (Ole)
- 090218 Knudsker IF
(Ole) - 010318 Silkeborg
(Carsten+Morten) 220318 Kolding (Ole) 170418 (Gert) - 190418
Hasle IF (Ole) - 260418
Silkeborg
(Carsten+Morten). 2 H
2018 kurser: 300818
Kolding 2 pladser tilbage
(Gert), 270918 Silkeborg
11 pladser tilbage
(Carsten+Morten),
252018 Greve eller
Brøndby ingen pladser
tilbage(Gert), 291118
Kolding 12 pladser tilbage
(Carsten+Morten), dialog
og beslutninger.

60+’erne gider ikke, når det hedder
trænerkurser – men vil gerne
kompetencekurser. Der skaber dog
muligvis lidt forvirring i forhold til, hvem
vi henvender os til. Eksempel med
spillere fra Rønde, der har tilmeldt sig et
kursus. Forslag om at kalde det
spillerkursus, men det skaber lidt
problemer i forhold til at kunne søge
tilskud ved kommunen til kurserne. Der
skal arbejdes lidt videre med
overvejelser ift. navn til kurserne.

O

Ole

Målgruppen higer efter viden og læring
om bordtennis – uanset tidligere
erfaring.
Overvejelse om, hvorvidt der skal laves
et ekstra kursus i Greve i efteråret, da
der er overbooket.
Det er blandet niveaumæssigt, hvem
der deltager på disse kurser, men
primært begyndere.
Vi runder 200 kursister til kurset i
Silkeborg, hvilket er en stor milepæl.
Kurserne skal også promoveres på
hjemmesiden, så folk kan se mere om
det.
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Der er en overbygning til kurset i
tankerne, som skal videreudvikles i nær
fremtid.
Der er pt. 11 uddannede instruktører til
at varetage kurserne
Tilbagemeldingerne er utrolig positive
fra deltagerne (gns. 3,8 i karakter, hvor
4 er max i 2018) – se Oles slides.
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Bordtennis+kultur.
Et nyt tiltag, som ser ud til
at være meget populært.

Som nævnt ved tidligere punkt er de
hos Gert begyndt at køre et tiltag kaldet
bordtennis og kultur, hvor deltagerne
mødes og spiller to timers bordtennis,
hvorefter de sammen tager ud og
oplever noget kulturelt (der ligger også
en nyhed omkring det seneste
arrangement på hjemmesiden)

D og B

Gert

D og B

Ole H

Der ligger utrolig mange
udviklingsmuligheder i dette koncept –
både for BAT60+ såvel som for ungdom.
Det kunne overvejes at kombinere de to
– i en børnebørn/bedsteforældredag.
Det er op til klubberne selv at forfølge
de muligheder, der ligger i disse
arrangementer.
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Ny version af BAT60+
kursusmateriale, nu med
videoer

Der er som tidligere nævnt taget en lang
række foto- og videooptagelser, som er
blevet tilføjet til BAT60+
kursusmaterialet, og skal være med til
at eksemplificere mange af de øvelser,
der fremgår af kursusmaterialet, således
deltageren får både et auditivt og
visuelt billede af den givne øvelse.
Overvejelser om at flytte videoer fra
youtube til webhotel for at undgå
reklamer etc.
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Kommende møder:
Næste BAT60+
projektgruppemøde?.
Årsmøde i BAT60+
projektgruppe afholdes
31. oktober i Vejle,
samme dag som BAT60+
instruktørsamling
afholdes (beslutning på
møde 19.maj 2018)

31. oktober 2018 i Vejle –
instruktørsamling for 11 instruktører →
bliver muligvis flyttet til Silkeborg
(undersøges nærmere)
8. november 2018 i Odense – årsmøde i
BAT60+ fællesudvalget → bliver
muligvis flyttet til Nyborg (undersøges
nærmere)
FU-møder fastlægges for 1 år af gangen
→ aftales at der tages møder ved behov
BAT60+ fællesudvalgsmøder 2 gange
årligt → aftales at der tages møder ved
behov
Regionale møder, hvor 60+ klubber
inviteres → der overvejes et regionalt
møde på Fyn, hvor der skal fortælles,
hvad BAT60+ handler om, hvad vi kan
tilbyde og spørger dem, hvilke
erfaringer de står med ude i klubberne
(undersøges nærmere)
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Uofficielle spillesteder
medlem af BAT60+?
Ældresagen, lokalt eller
centralt samarbejde? DFIF
samarbejde?

Ole T orienterer om sin korrespondance
med ældresagen lokalt i Holbæk ift.
medlemsrabat, mod at de reklamerer
for BAT60+ i deres blade → ældresagen
i Holbæk ser positivt på forslaget og nu
ligger forslaget pt mellem DBTU og den
lokale ældresag i Holbæk.

D+B

Alle

Derudover fortæller Ole T om, at de
generelt har et stærkt samarbejde med
ældresagen i Holbæk, som har
resulteret i net og bolde i klubben.
Der er altså tale om en
standardformular, der kan fordre til et
lokalt samarbejde mellem ældresagen
og BAT60+ holdene i de forskellige
områder.
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Ældresagen specifikt:
• Snak om et fælles skriv til
ældresagen omkring en aftale,
hvor ældresagen
bringer/reklamerer i deres blad.
• Fælles aftale, som nemt kan
rettes til af ældresagens
lokalafdelinger.
• Senior puljer i de fleste
kommuner.
Dansk Firma idræt:
• Tages løbende.
Uofficielle spillesteder:
• Der er flere uofficielle
spillesteder, herunder bl.a.
Svendborg, der i stedet spiller
under de kommunale tilbud og
seniorsport
• Overvejelserne går på, om de kan
blive medlemmer i BAT60+.
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Status på bevillinger fra
DGI og DIF,
bevillingsbudgetter og
faktisk forbrug.

Vi har fået 200.000 fra DIF, 125.000 fra
DGI og 20.000 fra DBTU (veteranudvalg)

O

Ole H

Der er foreløbig brugt 15.000 fra DIF,
59.000 fra DIF og ikke noget fra DBTU.
Det betyder, at der er en foreløbig rest
på henholdsvis 85.000, 32.000 og
10.000 fra DIF, DGI og DBTU, der skal
bruges i løbet af sidste halvår af 2018.
Ole H har powerpoint slide over den
konkret fordeling af de bevilligede
midler – her kan bl.a. nævnes en
forventet udgift på 50.000 til uge 37
kampagnen.
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Der luftes tanker omkring når
bevillingerne er løbet op:
• Der skal søges puljer – eks. DGI og
DIF.
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Eventuelt

Gennemgang af godtgørelse på
udbetaling.dgi.dk
Orientering om Roskildes arbejde med
at ”alle skal have lov at prøve at spille
bordtennis” ved Ole H
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