Højby Skytte- og Gymnastikforenings
150 års jubilæum

Bordtennis
Af John Jørgensen

Jubilæumsskrift for bordtennis fra perioden 125
til 150 år.
Det er ikke lykkedes at skaffe mere
materiale, selv om undertegnede
har prøvet flere muligheder. Men
fra 2001 skal det være ganske vist.
Kirsten Køhn var formand ifølge 125
års jubilæumsskriftet fra 1987 ved jubilæet i 1991. Derefter er det næste,
som skrevet står herunder.
Niels Jørgensen blev i 2000 -2001
kontaktet af håndboldafdelingen,
som på det tidspunkt lå inde med
bordtennisafdelingens kassebeholdning. De spurgte, om ikke Niels ville
starte bordtennis op igen, da der var
flere forespørgsler om at kunne spille
bordtennis i Højby S&G. Niels startede afdelingen op og fik hjælp fra flere
”gamle” medlemmer.
Niels Jørgensen fik i 2005 DM for ungdom til Højby, efter at John Jørgensen
(senere formand og kasserer i Højby
bordtennis måtte melde fra i Årslev
bordtennisklub, som han på tidspunkt var formand for).
DM for Ungdom
DM for ungdom blev en kæmpe succes. Bordtennisklubben havde sammen med en masse forældre til afdelingens spillere ansvaret for hele
arrangementet, herunder afvikling af
DM, bespisning og overnatning for
omkring 300 spillere, ledere og dommere. Det var et arrangement, der gav
genlyd i hele Danmark, Højby Hallerne er et eftertragtet sted til afvikling af sådanne arrangementer.
Desværre kan DBTU ikke tilrettelægge deres mesterskaber etc. i så god tid,
at vi kan komme i betragtning. Dog
lykkedes det os i 2012 med velvillighed fra andre afdelinger at få TOP 12
DM for ungdom til Højby. Det blev
i øvrigt også en kæmpe succes. Her
var afdelingen kun arrangør af selve
stævnet og overnatning, mens Cafeteriet stod for bespisningen.
I 2005 lykkedes det for klubbens førstehold i seniorrækkerne at rykke op
i Fynsserien.
Ny formand
DM ungdom havde dog slidt så meget på Niels, at han valgte at stoppe
som formand på den efterfølgende årlige generalforsamling i 2007. Ny formand blev Kent Sørensen, som både
var formand og kasserer.

Nedtur
Efter successen med DM ”gik det ned
af bakke” medlemsmæssigt, som så
ofte før. Hovedbestyrelsen for Højby
S&G truede i 2006-2007 bordtennisafdelingen med at nedlægge den, hvis
de ikke fik valgt en lovlig bestyrelse
og fik oprettet en ungdomsafdeling.
Der var reelt kun de ”gamle” ungdomsspillere tilbage, som nu var seniorer.
John Jørgensen som havde været formand i 19 år i Årslev Bordtennisklub
havde besluttet at stoppe som leder i
Årslev. Det vidste Torben Jensen (Torben var træner for ungdom i Årslev),
og efter flere henvendelser sagde John
ja til at blive formand for Højby bordtennisafdeling i 2008, men kun for 2 år
”så afdelingen kunne komme op at køre”.
Bordtennisafdelingen deltog i Højbydagen med en bordtennisrobot, og
der blev iværksat en større reklameindsats for at spille bordtennis.

strømmede til, både voksne og børn.
Der var i 2011 fem seniorhold og fire
børnehold med i den fynske holdturnering.
Bestyrelse
Desværre mistede bordtennisafdelingen deres største ildsjæl. Efter kort
tids sygdom gik Torben Jensen bort
i januar 2010 i en alder af kun 39 år.
Torben var træner, bestyrelsesmedlem og en stor drivkraft i bordtennisafdelingen.
John som havde bebudet sin afgang
efter 2 år blev grundet de indtrufne
omstændigheder hængende som formand indtil 2013 hvor han blev afløst
af Janni Andreassen. Da ingen ønskede at blive kasserer, skiftede John
formandskasketten ud med kassererhuen.
Bestyrelsen i jubilæumsåret er Janni
Andreassen formand, John Jørgensen Kasserer, Kent Sørensen, Jan

John Jørgensen, kasserer, Janni Andreassen formand og Nikolaj Ditlevsen bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var indisponible da fotografen kom forbi
kælderen.
Optur
Vi var så heldige at i september 2008
ønskede TV2 at lave et indslag om
de mindre idrætter på Fyn, Vi blev
spurgt, om vi ville deltage, hvilket vi
takkede ja til. Det blev et indslag på
10-12 minutters direkte TV. Det var
med til at skaffe en masse nye medlemmer, spillere som stadig er aktive
i bordtennisafdelingen. Der blev valgt
en fuldtallig bestyrelse med suppleanter ifølge lovene, og medlemmer

Hansen og Nikolaj Ditlevsen bestyrelsesmedlemmer.
Jubilæumsønsker
Højby S&G bordtennis har i 2015/2016
desværre kun få timer i Multihallen i
den kommende sæson. Så klubben
kan max. have 4 seniorhold med i turneringen. Desuden er der ikke mulighed for træning fra uge 41 og til uge
14 året efter grundet holdturnering.
Ungdomsafdelingen spiller i kælde-

ren på Højby skole. Det skyldes det
tilbagevendende problem, at der ikke
er haltider nok. I kælderen er en dårlig udluftning med dårligt indeklima
til følge, gulvet i det bagerste rum kan
ikke bruges, vi har lige fået ødelagt et
nyt bordtennisbord til kr. 8.000. Ingen
vil tage ansvaret for dette, selvom vi
har fremlagt beviser på ødelæggelserne og af hvem.
Vi ved godt at det ikke er den samme
formand for Højby Hallerne som det
var i 2007, men der skulle man få sat
gang i bordtennisafdelingen. Det lykkedes fuldt ud, og nu med det resultat, at vore ungdomsspillere ikke kan
få lov til at komme op i hallerne og
spille og opleve glæden ved at være
sammen med kammerater fra andre
idrætter i foreningen.
Bestyrelsen arbejder hårdt på at skaffe trænere til børnene, men kælderen
er ikke det sjoveste sted at være, da
man ikke oplever sammenholdet og
venskabet på samme måde som hvis
man var oppe i lyset.
Sidste nyt
Det ser ud som om, at kælderen nu efter noget tovtrækkeri vil blive malet i
sommerferien, så det skulle stå klar til
skolestart august 2015.
Endelig er der efter lange forhandlinger endeligt blevet givet grønt lys
for, at der kan opsættes ny belysning i
kælderen. Det vil alt sammen hjælpe,
lyse friske farver på væggene, lofterne, ja alt hvad der kan sprøjtemales.
Og ny meget bedre belysning lover
godt. Selvom det naturligvis fortsat
er et stort ønske at få flere haltider til
seniorerne og haltid til ungdomsafdelingen.
Det er bestyrelsens håb, at der også
fremover vil være bordtennis i Højby
S&G, men det kræver helt sikkert en
holdningsændring når der skal fordeles haltider. Med ønsket om et godt
jubilæumsår fra bordtennisafdelingen.

