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Bordtennis tilbage i danmarksserien
BORDTEI{ITI*TIK
bordtennis sikrede
sig i aftes ryred en
12-1 sejr over Hvidovre oprykning til
danmarksserien,
og fremtidon tegner
lys for klubben, der
er vendt tilbage til
Parkskolen efter en
omflakkende tilvæ-

holdturneringen for TIK.
Han er også tilknyttet Aalborg Bordtennis og en klub
i MaLnø. Sammen vandt de
to doublesølv ved sidste års

europamesterskaber, der
blev afviklet i Vejle. Peter
Rosenmeier er allerede udtaset til PARA-OL til sommer i Rio de Ja[eiro i Brasilien. På verdenspLan er alle
top 15 placerede tildelt plads
ved OL, I den sammenhæng
ligger Michael Jensen nummer 18 ognar ikke atforbedre sin Ol-position denne
omgang.
Med seks seniormandska-

relse.

i

TAASTRUP. TlK{aastrups
bordtennisafdeling er tilbaæ i dailaarksserien med sit
bedste hold og denne gang
med opadga.nde pil. Oprykningm btrev sikret i foru€ro

stll Bed æJr på

Ett€,r en

omflakkendeakæreheerTlKEodtennistilbage

12-1 over

N

Pørkskolen (billedet) og nu også i

Sørensen,

Bæsterne. fra Hvidovre. Dermed ei nunmer to Brøndby

Bordtennisklubben Linde-

stoften,

vang valgte at lukke helt, da

med i Ldivision, selvom han
var med hele vejen gennem

u& af.stand til at frawiste

Klubben kæmpede vold-

TlKførstepladsen i sine sidste to kaepe. TIK§ samlede
selr tAt: euilita nå at blive
endtru mere markant endde
seks point, holdet fører med
nu. TIK har med tre kampe

somt mod kommtaens for-

fraflytningen fra Torstorp
blev en realitet. Klubbens

divisionerne,
-Da vi rykkede

medlemmer

trak klubben

tilbage en ekstra pointchaBce i forhold til Brøndby.
Oprykningen blev spontant fejret i de sene aften-

timer på Parkskoleru hvor
festsalen meget passende

var stedet, hYor den afgørende kamp blev spillet med sidste bold sendt over nettet v€d
zz-tiden.
TlK-bordtennis fremgang

er kommet efter en række
magre år. Afdelingen har

ført en temmelig omflak-

k€rde tilværelse, ogfølte det
nærmest som en deportation, da man blev sendt til det
yderste TlK-distrikt med
hiemsted Torstorp Skole-

i

1990.

Dermed sluttede klubbens
første velmagtsdage med
frafl ytningen af de såkaldte

visning af afdelingen til
Torstorp, som ledeme kaldte afdelingens sidste ryk og
dyk. Siden har ambitionerne
været sat på vågeblus med et

er skiftet til

TIK, der også har ået tilgang fra Ishøj Bordtennisklub, som ligeledes mærker
den forstærkede profil hos

en masse spillere udefra, og pludselig var
jeg bare ikke længere god
nok, siger Allan Pedersen.
Selv forlod han TIK for en

Tilbagetil rødderne
for et par år siden vendte
klubbentilbage til sin oprin-

kortere årrække til fordel
for BTK 6l i Roskilde ornkring f980. Ambitionerne
om at komme på junior-

eesen, tidligpre mangpårigt
medlern af Ishøj Bordtennis.

deligB base på Parkskolen,
hvor festsalen blev stillet tii
rådighed.
Det var bestyrelse og især
formand Svend Sørensen
hurtig til at se mulighederne i. §vend Sørensen valgte
ganske vist at stoppe som
formaDd sidste år, men hans

Særligoprykning

landsboHet gjorde det nødvendigt for ha,Il at rykke til
en større klub. Da han så
btrw siet fra trupl,en i sidste
fase, gik turen tilbage til de
trygge ram0er i?IK, ogher
er haa så i8pn med i opbygningsfasen af det nye TfK
bordtennis.

til

serie 2 for førsteholdets ved-

kommende.

beslutning holdt kun i to
uger, så var han tilbage på
posten, ognu kan han glæde

sig over Aemgang over hele

klublinjen.

Konkurrencen
boklubben BKL79

fra

na-

er slut'

via medlemsafgang:. Således er anderunanden bag den aktuelle oprykning, Jesper Hove-

i Ldivision

TlK-bordtennis

dyk &a divisionsniveau

For Udligere førstemand

på holdet, nu trediemand,
S4-årige Allan Pedersen, er
oprylmingen ganske særlig, Han startede sin fortsat
aktive bordtenniskarriere i

TlKsomotteår§.
§om højdepunkterne i

kar-

rieren nævner Allan Pedersen debuten på drengeiandsholdet i 1974, samt klubbens

oprykning til l.division.
Som de største skuffelser
nævner han, at han aldr§
selv fik lejlighed

til

Arkivfoto

danrnotkserien,

Yivo-lokaler ved Højsaard-

hal tilbagE omkrhg

i holdturneringen star
TIK stzerkt, ogfor førsteholdet ventes oprykningen til
danmarksserien ikke at bliveetproblem.
- Jeg vurderer faktisk holdets styrke til en plads i top"
pen af rækken, siger Svend
ber

Æsteffen Krhtiansen

åt være

nyttet sig

af, nemlie

Michael

Jensen og Peter Rosenmeier.

Michael Jensen er fast
mand på klubbens aEdethold ligeledes i serie

1,

TIKS nybagte danmarksseriespillere er Mads Lip,
Jesper l{ovgesen, Allan Pedersen og Alex Parslev.

mens

Peter Rosenmeier kun gæsteoptræder ind imellem i

Ol-atlctfraTlK
TIKs ungdomsafdeling var
en furække i Torstorptiden
lukket, men er nu igen i udvikling, og som nogpt nyt

tilbyaler afaleliugpr
faciliteter

gpde

til hdntticapboril-

tennis. Det har to aflånateis
bedste handicapspillere be-

Søren

futensenvalgte at stopry som formond sidste å4 men den be'
i to uger,såvar hon tilbag" N *t"r,n\rU,r*ro

slatning holdtkun

