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Næstvedtalent debuterer på herrelandsholdet i EM-kvalifikationskamp
mod Spanien
For første gang er Næstved Bordtennis’ 19-årige Andreas Dilling udtaget til herrelandsholdet, hvor Danmark den 4. december spiller EM-kvalifikationskamp på udebane mod
Spanien.
Danmark har udtaget Jonathan Groth (15 VR), Anders Lind (91), Tobias Rasmussen (180)
og Andreas Dilling (670), hvor der er afbud fra Michael Maze.
Spanien forventes at stille med Robles (52), Cantero (110), Franco (176) og Machado
(191).
2 debutanter: Andreas Dilling, i landsholdets træningstrøje til venstre, lykønskes af Li
Moding, der skal være Danmarks coach i Spanien.
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Andreas har i et par år været i yderkanten af herrelandsholdets trup, hvilket har medført
udtagelser til 3-4 årlige internationale stævner, men at blive udtaget til en EM-kvalifikationskamp for Danmark, er naturligvis i en helt anden boldgade og vil med garanti gøre
de mange træningspas mindre sure.
Ved Belgium Open for et par uger siden slog han en kinesisk spiller, hvilket medførte et
hop på ca. 250 pladser på Verdensranglisten, og hans store træningsindsats og generelle
udvikling har nu båret frugt, så vi er meget stolte over denne udtagelse. Samtidig er Andreas blevet inviteret til fremadrettet at deltage i landsholdets træning i Idrættens Hus i
Brøndby under ledelse af Landstræner Linus Mernsten og Næstved Bordtennis’ cheftræner Li Moding. Det danske herrelandshold har et stort internationalt samarbejde med
bl.a. Sverige, England og Rusland, så at kunne træne med spillere fra den absolutte verdenselite 1-2 gange om ugen, er en fantastisk mulighed for Dilling, der er en nøglespiller
for Næstved Bordtennis’ hold i Stigadivisionen, hvor holdet ligger nr. 2 ét point efter 1.
pladsen.
Men Næstvedområdet repræsenteres ikke bare af Andreas Dilling, for på turen til Spanien får han følge af Næstved Bordtennis’ 29-årige cheftræner, Li Moding, der er bosat i
Toksværd med familie. Udover at træne det danske herrelandshold i Idrættens Hus i
Brøndby 1-2 dage om ugen, har Dansk Bordtennis Union nu også bedt ham være coach
for Verdensranglistens nr. 15 Jonathan Groth, Michael Maze og resten af landsholdet
ved landskampe og internationale stævner.
Vi kan ikke undervurdere Li Modings betydning for Andreas’ og vores andre spilleres udvikling, og nu kommer det også det danske landshold til gode. Vi har fundet en model, så
hans internationale opgaver med Danmark ikke kommer i karambolage med hans arbejde i Næstved Bordtennis. Ansvarsfordelingen mellem den spillende sportschef, (den
hollandske landsholdsspiller Ewout Oostwouder) og cheftræner Li Moding er defineret,
og hvor Bo Spottog og jeg som medlemmer af Eliteudvalget tager os af de mere administrative ting.
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