
December 2004
32. årgang nr. 2

Klubmesterskab 
i netspil
Fredag den 17. december kl. 17.30 afholdes 
der klubmesterskab i netspil i Hyltebjerghallen.

Der vil blive puljer af 4-5 spillere, hvor den bedste går videre 
til finalen. Desuden vil der være inddeling efter spillestyrke, 
herre og damer.

Turneringen vil have den billige pris af 25,- kr. der betales på dagen.
(Dette går til præmier og pebernødder).

Efter turneringen vil der være mulighed for at spise sammen i 
cafeteriet og få sig en enkelt eller to juleøl.

Sidste tilmelding fredag den 10. december.

Spørgsmål rettes til Janne Simonsen, simonsenjanne@hotmail.com 
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VBK-Nyt december 2004   

Senior-trænere 
A-trup 
Johnny Pedersen 
Tlf. 20 12 82 93 
 
B- og C-trup 
Thomas Rønn 
Tlf. 20 66 75 94 
 
D-trup 
Diverse gæste-trænere. 
 
 

Ungdoms-trænere 
Henrik Pøhler 
Tlf. 38 19 32 12 
 
Dave Crossey 
Tlf. 24 21 38 90 
 
Stine Nørgaard 
Tlf. 38 74 02 46 
 
Hjælpetrænere: 
Kenneth Simonsen, Tlf. 38 71 70 74 
 
 

Åbne turneringer 
Kenneth Jørgensen 
Tlf. 36 44 86 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spillesteder 
Hyltebjerghallen 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 55 05 
 
Grøndal Centret 
Hvidkildevej 64, 2400 Kbh. NV 
Tlf. 38 34 11 09 
 

VBK-Nyt fakta 
VBK-Nyt udgives af 
Vanløse Badminton Klub 
Ansvarshavende red. Peter Vestergaard 
 
Redaktion 
Kirsten Hansen 
Vanløse Allé 24, st.tv 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 45 53 
E-mail: kih@idenyt.dk 
 
VBK-Nyt udsendes til alle medlemmer af 
VBK. 
Adresseændringer meddeles til  
Vanløse Badminton Klub 
Hyltebjerghallen 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
 
Næste deadline: 28. januar 2005 
 
VBK-Nyt sponseres af: 

Kajs Foto og Atelier 
Ålekistevej 42 
2720 Vanløse 
 
Aftalen indebærer, at alt billedmateriale til 
VBK-Nyt fremkaldes gratis. 

VBK-Nyt december 2004   

VBKs bestyrelse 
 
Formand, Peter Vestergaard 
C.F. Richsvej 69 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 21 78 20 – 24 69 17 23 
E-mail: formand@vbk.dk 
 
Næstformand, Kim Hansen 
Frederikssundsvej 281, 3. th. 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 79 18 17 
E-mail: kiha@badminton.dk 
 
Kasserer, Christina Høyer 
C.F. Richsvej 69 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 21 78 20 
E-mail: kasserer@vbk.dk 
 
Sekretær, Pia D. Gluud 
Hyldtoftevej 10, 2730 Herlev 
Tlf. 44 53 16 15 
E-mail: vbk@vbk.dk 
 
Motionistrepræsentant 
Jørn Pedersen 
Veras Allé 25, 2. tv., 2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 25 14 
E-mail: motionist@vbk.dk 
 
Spilleudvalgsformand (SSU) 
Henrik Pøhler 
Genforeningspladsen 49, 2. tv. 
2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
E-mail: ssu-formand@vbk.dk 
 
Ungdomsformand (USU) 
Henrik Pøhler 
Genforeningspladsen 49, 2. tv. 
2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
E-mail: usu-formand@vbk.dk 

Veteranrepræsentant, Mogens Jeppesen 
Linde Allé 57, 2720 Vanløse 
Tlf. 38 71 59 50 
E-mail: veteran@vbk.dk 
 
Suppleant, Pia Madsen 
Herlufsholmsvej 15, 2720 Vanløse 
Tlf. 26 60 77 59 
E-mail: pia_s_madsen@hotmail.com 
 
Suppleant, Søren Lisberg 
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 55 35 
E-mail: s_lisberg@get2net.dk 
 

SU 
Henrik Pøhler,Genforeningspladsen 49, 2. 
tv. 2720 Vanløse, Tlf. 38 19 32 12 
 
Pia Madsen, Herlufsholmsvej 15 
2720 Vanløse, Tlf. 26 60 77 59 

Jan Høier, Arnesvej 2  
2700 Brønshøj, Tlf. 38 80 29 39 

Lasse Byrdal, Tyborøn Allé 8A 
2720 Vanløse, Tlf. 38 74 84 92 

Flemming Larsen, Horsevænget 86  
2610 Rødovre, Tlf. 26 81 69 22 
 
Bent Nielsen, Hostrupvej 21A  
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 67 75 
 

Festudvalg 
Pia Madsen, Tlf. 26 60 77 59 
Kenneth Simonsen, Tlf. 28 76 35 01 
Charlotte Tolstrup, Tlf. 24 62 09 92 
Pia Nicolaisen, Tlf. 22 30 66 00  
 

Redaktør VBK-Nyt 
Kirsten Hansen,Vanløse Allé 24, st.tv 
2720 Vanløse, Tlf. 38 79 45 53 
E-mail: kih@idenyt.dk 



Den kommende 
hal II

22 Nr. 2/2004

repræsenteret i projekteringsudvalg
vedr. projektering og indretningen af
hallen. MEN vigtigst af alt, så skal
klubben tage stilling til strategiske og
taktiske valg vedrørende kommende
hal-tider. Vi skal gøre os klart hvad vi
vil med hallen. I bestyrelsen har vi dis-
kuteret tre forskellige modeller:
I) Alle timer trækkes til de to haller

på Lønstrupvej og vi spiller alle
sammen i de to haller, evt. man-
dag, onsdag og fredag.

II) Alle spiller i en af de to haller på
Lønstrupvej, men med timerne
fordelt over hele ugen.

III) Timer i Grøndalscentret (GC) 
bibeholdes pga. at vi her har timer
i primetime, hvilket vi ikke med
sikkerhed kan garantere med mo-
del I og II.

Jeg er meget interesseret i af høre din
mening om ovenstående.

Hvis du derudover er interesseret i,
at komme med i det udvalg der kom-
mer til at arbejde med ”ny hal tid” må
du meget gerne sende en mail eller
ringe til mig.

og for resten..... God Jul til alle!
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Vanløse har fået bevilliget en ny hal, i
forbindelse med renoveringen/udvi-
delsen af Vanløse skole. Beslutningen
blev offentliggjort sidste år. Siden da
har projektet næsten stået helt stille. I
kommunalt regi har tre forskellige ud-
valg ikke kunnet blive enige om place-
ringen af hallen. Men nu skulle den del
af projektet være afsluttet - det har de
fleste af jer sikkert har set i lokalavi-
serne. I følge de oprindelige planer,
blev der arbejdet efter en tidsplan med
opstart af byggeriet primo 2005, men
tidsplanen har ikke kunnet holde. 

Det vi nu kan se frem til er første
spadestik, som efter den sidst offent-
liggjorte tidsplan skal  tages senest 
november 2005, hvorefter at selve
byggeriet forventes færdigt i 2006.

Hvad skal VBK bidrage med...
Nu hvor vi endelig får en ekstra hal i
bydelen, er det vigtigt at VBK bliver

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 28. jan.

Leder af formand
Peter Vestergaard

VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005

Du kan følge med i stillingerne via VBKs hjemmeside eller direkte via infosport. Det er
til enhver tid kamptidspunkterne på infosport der er gældende. Ovenstående tids-
punkter er derfor vejledende. Holdlederne vil informere om hvornår du skal spille igen.

Su

Efter at have vundet den første kamp
uden at spille kom vi endelig i gang.
Den 30. oktober 2004 mødte vi
HB2000 i Hyltebjerghallen, og det
blev en meget spændende kamp, som
vi desværre tabte 3 - 5. Der havde ind-
sneget sig et par fejl i de oprindelige
holdopstillinger, og det betød, at kam-
pen trak længe ud. Vores vunde kampe
var i DD (Kit og Hanne) og i 2. mix

(Bruno og Hanne) samt i 5. HD (Frank
og Busser). Hanne vandt således begge
sine kampe - tillykke med det.
Afgørelsen på kampen fandt til sidst
sted i 1. og 2. HD, begge kampe gik
over 3 sæt, men vi formåede altså ikke
at vinde dem. Bruno fik efter kampen
fidusvinen for en flot indsats i begge
sine kampe.

Nyt fra 50+ holdet

NYT FRA VETERANAFDELINGEN



Juleafslutning ungdom
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NYT FRA BESTYRELSEN

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Hvad er det ?
Klubmesterskab i netspil, er spil foran
den første servelinie, d.v.s. at banen er
noget mindre en normalt. Der spilles
kun foran den første servelinie, men
dog helt ud til den yderste line.

Der serves ved at stå i servefeltet,
men bolden skal lande foran serveli-
nien hos modstanderen (dvs. være for

Onsdag d. 15/12 er sidste dag for ungdomsspillerne i 2004. 
Alle spillere inviteres derfor til afslutning i Hyltebjerghallen i 
tidsrummet 15-17, hvor der vil være forskellige aktiviteter. 
Der afsluttes med æbleskiver og sodavand i cafeteriaet. 

Tilmelding skal ske senest fredag d. 10/12 til trænerne i hallen.
Der vil blive uddelt tilmeldingssedler på træningerne. Prisen er 20 kr.
NB! Træningerne starter op igen for alle ungdomsspillere i uge 1.

Venlige julehilsner, Trænerne

Nr. 2/2004 21

VBK’s klubmesterskab i netspil

På generalforsamlingen i foråret blev
det vedtaget at hæve kontingent-
satserne i klubben. Ungdomskontin-
gentet steg i den forbindelse fra 255 kr.
til 300 kr.

Grundet en fejl i vores nye medlems-
system er der for dette halvår blevet
opkrævet 350 kr. i kontingent for ung-

domsspillere i stedet for 300 kr.
Vi beklager fejlen og sørger for at

modregne ved næste kontingent-
opkrævning. Kontingentopkrævnin-
gen for 1. halvår 2005 vil derfor lyde
på 250 kr. for dem der har betalt for
meget i år.

Bestyrelsen

Fejl i kontingentopkrævningen !

kort !). Der serves på skrå ligesom i en
almindelig kamp.

Herefter forsætter spillet ved nettet
til bolden er i gulvet. 

Der spilles i hvert sæt til 7 point, og
der spilles bedst af 3 sæt. 

Kom og prøv det ! - Man kan få sved
på panden.

VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005



VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005
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Lørdag d. 2-10-2004 blev der tilføjet et
nyt blad til VBK`s historie idet Hans
Meinertz, der har været medlem af
klubben siden 01.09.1973, som den
første runde 500 holdkampe for
Vanløse Badmintonklub. Det er helt
uvirkeligt at tænke på at Hans har brugt
ca. 1500 timer på at repræsenterer
VBK i holdkampe dertil skal lægges
ca. 1800-2000 timer til træning, det vil
sige  i alt ca. 3500 timer på at spille
badminton. Disse tal viser at Hans el-
sker at spille badminton og han har om
nogen gennem årene ofret sig og vist
sin loyalitet for spillet, altid stået parat,
ja endog aflyst familiekomsammen,
når der var et afbud på et hold.

Mange i VBK kan ikke ønske sig 
nogen bedre repræsentant til, som den
første til at indskrive sig i VBK`s 
historie som den første der runde 500
kampe for VBK. Navnet Hans
Meinertz vil frem over altid dukke op
når der drøftes statistikker i VBK.
Statistikker viser i øvrigt at det er sjæl-
dent at jubilæumskampen vindes, men
også dette førte Hans til skamme.

Festlighederne blev naturligvis fejret
på behørig vis, hvor Janne Simonsen
under kampen, som stedfortræder for
formanden, der var forhindret af en
DS-holdkamp, overrakte blomster.

VBK-historie!

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

Om aftenen fortsatte festlighederne i
Sports Cafè Hyltebjerghallen, her
havde Ole kreeret en fantastisk mid-
dag. Under middagen troppede VBK
formand Peter Vestergaard op og lyk-
ønskede samt overrakte Hans en gave.
Den historiske dag sluttede (for nogle)
ud på de små timer.

Et stort tillykke til Hans.

Hans Meinertz får overrakt 
blomster i dagens anledning.

Festlighederne fortsatte i Sports Caféen
om aftenen, hvor Formand Peter
Vestergaard lykønsker Hans Meinertz
med en gave
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VBK HOLDKAMPSOVERSIGT 2004/2005NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Igen i år deltog VBKs ungdomsafde-
ling i turneringen ”Smashercup” i
Åkirkeby på Bornholm. Turneringen
blev afviklet i skolernes efterårsferie,
så selskabet talte sytten kamp klare
spillere og som ledere var Dave
Crossey og Jesper Debel med. Forløbet

var det sædvanlige. Onsdag aften blev
vi indkvarteret i et klasselokale på
Åkirkeby skole, ca. 800 m fra hallen,
og forplejningen stod hallens cafeteria
for. Der blev spillet i u13, u15, u17 og
u19, i A, B og C række. Så var ram-
merne ligesom på plads for et brag af

VBK på øen!

U13A Herredouble, Guld
Mads Flarup og Mikkel Svendsen

U17C Damedouble, Sølv 
Line Rygaard & Rikke W. Hansen

U19A Herredouble, Guld 
Kenneth Simonsen og Lasse Brydal

U17C Single, Sølv 
Rikke W. Hansen

U15C Herresingle, Bronze 
Jens Jacobsen

U13B Damedouble, Sølv 
Clara Beate Storm og Caroline Niegaard

U19A Herresingle, Sølv
Kenneth Simonsen

U19A Herresingle, Guld
Mikkel Lynge

U13A Herresingle, Guld
Mads Flarup

6-7
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NYT FRA VETERANAFDELINGENNYT FRA MOTIONISTAFDELINGEN

ændringerne var til det bedre,
idet det skabte nogle fantas-
tiske gode og jævnbyrdige
kampe. Da dagen var slut var
der afviklet 62 kampe og
brugt 120 bolde.

Arrangørerne vil her rette
en tak til alle deltagere for
Deres medvirken til at alt blev afviklet i en god
og sportslig atmosfære. På gensyn næste år.

Vinderne blev:
Damedouble
A Alice Hahn / Lonnie Johansen
B Helle Jacobsen / Solvej Lund
Herredouble
A Steen Jacobsen / Kenneth Pedersen
B Bo Carstengren / Lars Schmidt

Mixdouble
A Rikke L. Kristensen / 

Flemming Poulsen
B Anette Rødvang / 

Johannes Flarup
Herredouble after lunch
Tommy Nilesen / Villy Sørensen

en turnering, som var spændende, ud-
fordrende og til nogle tider også vel-
spillet. 

Torsdag morgen startede de indle-
dende runder, og om aften var der so-
davands-discotek for dem som lystede.
Fredag blev bukkene så skilt fra fårene
og Lørdag morgen skulle finalerne
spilles. 

I u13 A-række brillierede Mads
Flarup ved næsten at give sin modstan-
der i finalen æg i andet sæt. Ikke på
grund af et lavt niveau, men i kraft af
Mads sikre og fokuserede præsta-
tion… Godt gået Flarup junior!

I u19 A-række herresingle, havde vi
en drømmefinale hvor hele VBK's
”darling” Kenned Simonsen i bogsta-
veligste forstand tørnede sammen med
Mikkel Lynge (alias. ”Pumping
lungs”) fra samme klub. Til VBKs

crews store fornøjelse kunne vi alle
nyde en særdeles velspillet finale, hvor
Lunge gjorde kort proces, og besejrede
Kenned i to sæt. Kom igen Kenned..! 

Heldigvis havde Kenned allieret sig
med en stærk doublemakker, nemlig
undertegnede, og der blev gjort rent
bord. Igennem denne turnering afgav
den slagkraftige duo ikke et sæt. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til
lederne for deres store indsats og deres
engagement i hver enkelt spiller.
Mange tak! 

Så meget fra Bornholm 2004.
Generelt syntes jeg at alle leverede en
god præstation og udviste den rette
VBK ånd. Så mange tak for en rigtig
fed tur, og vi håber at der er lige så
mange der tager med næste år. Ses til
træning! 

Lasse
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NYT FRA VETERANAFDELINGENNYT FRA MOTIONISTAFDELINGEN

Lørdag d. 6. november blev VBK`s
traditionsrige Toyota-cup turnering af-
viklet. Alle deltagere startede med at
forsyne sig ved et veldækket morgen-
bord inden dagens strabadser. Om for-
middagen blev kampene i herre- og da-
medoublerne i A og B rækken afviklet.
Der blev fra start af ”gået til vaflerne”
og under kampene blev der svedt, ban-
det, svovlet og ikke mindst grinet, hvil-
ket arrangørerne konkluderede som et
sundheds tegn og succes for turne-
ringen. Som noget nyt i år havde VBK
allieret sig med ”M. MASSAGE” (Pia
Madsen) som tilbød massage til fordel-
agtige priser. Der var mange der benyt-
tede lejligheden til at få afhjulpet ska-
vanker, som ømme rykke, skuldre og
ben. 

Efter formiddagens kampe var der en
velfortjent pause, hvor det var muligt
at få tanket op ved en frokostbuffet
sponseret af Toyota i Vanløse v/Ber-
telsen Biler A/S. Under frokosten be-
nyttede motionistleder Jørn Pedersen
lejligheden til at takke Steen Bertelsen
for sponsering af morgenbord og fro-
kostbuffet. Ligeledes var der en tak til

Lasse og Mogens for det store arbejde
de har lagt i arrangementet. Steen
Bertelsen fik stor applaus, da han gav
tilsagn om  at man gerne vil sponserer
Toyota-cup 2005. 

Inden eftermiddagens kampe i Mix-
doubler og HD-after lunch, blev der
overrakt præmier til vinderne af for-
middagens rækker. Første præmie var
en træningsdragt og anden præmie var
en Polo-shirt. Alle præmier var skæn-
ket af Toyota i Vanløse v/Bertelsen
Biler og VBK.

På grund af afbud måtte der ændres i
afviklingen af Herre Double after
lunch, men også dette gik smertefrit.
Man er tilbøjeligt til at konkluderer at

Toyota Cup 2004

fortsættes næste side...

Nr. 2/2004 17

NYT FRA SENIORAFDELINGEN

Den 2. september blev der afholdt vin-
aften i Hyltebjerghallen. Der var til-
meldt 26 VBK’ere samt påhæng. Det
var dejligt at se så mange. 

Henrik Bruun havde valgt hvilke
vine vi skulle smage. Da det denne
gang  var Australsk tema, havde Henrik
valgt 5 vine fra Australien, og så havde
han lige listet en vin fra Frankrig med,
som vi også lige skulle smage. 

Det var nogle meget gode vine, hver
især. 

Aftenen sluttede vi af med Oles dej-
lige mad.

Jeg vil gerne sige tak til Henrik, for at
han har lyst til at være VBK’s ”vin-
mand” og at han sørger for, at vi får
lidt at vide om de forskellige vine vi
smager. 

Jeg vil også sige tak til Ole for hans
indsats med maden. 

Jeg ser frem til næste vin-arrange-
ment der afholdes fredag den 28. 
januar og håber på, at ligeså mange
har lyst til at deltage igen! Læs mere
på bagsiden af bladet!

Karin Schultz

Vinaften i VBK
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NYT FRA SENIORAFDELINGEN

Den 23. okt. var
der igen hol-
drunde. Vanløses
DS-hold skulle
denne gang møde
puljens nr. 2
Karlslunde, som 
efter 3 kampe
havde kæmpet
sig til 7 point
mod Vanløses 9;
altså der skulle

spilles om 1. pladsen i puljen.
kl. 16.00 bliver de første fire kampe

sat i gang, og efter 45 min. kunne der
konstateres en 1 - 1 stilling, da de to da-
mesingler var spillet færdige. Stine
Nørgaard havde det forholdsvis let i sin
2. damesingle og vinder med 11/7,
11/5, mens Tine Mejnholt i 1. dame-
single havde større problemer mod en
velspillende Kristina Pedersen og tabte
med 6/11, 3/11. Mixdoublerne var
begge i tre set, og med en sejr på 14/17,
15/4, 15/9 til Tomas Klement og Rikke
Siggaard i anden mix og et nederlag for
Peter Vestergaard og Christina Høyer
på 9/15, 15/13, 11/15 i første mix, var
stillingen 2 - 2.

Herresinglerne skulle spilles i 2.
runde, og efter godt en times spil var
tre af de fire singler færdige. 2. singlen
som blev spillet af Tom Larsen havde
desværre et udfald med en sejr til
Karlslunde på 12/15, 4/15, men med en
tre-sets sejr til Simon Mortensen på

7/15, 15/10, 15/7 i 3. og en klar sejr til
Thomas Madsen på 15/6, 15/10 i 4.
lagde DS holdet sig i spidsen med en
spinkel føring på 4 - 3. Henrik Pøhlers
kamp i 1. single skulle dog tage lidt
længere tid, men efter yderligere
30min. spil måtte Pøhler desværre se
sig slået i dagens 4. tre-sets kamp med
8/15, 17/15, 13/15 i dagens ellers  bed-
ste/længste kamp.

Med en 4 - 4 stilling før der skulle
spilles doubler, skulle DS holdet vinde
fire ud af i alt fem, for at kunne holde
den gode stil med maksimum point i
alle spillede kampe.

De to DD. blev to nervepirrende
kampe, som igen måtte afgøres i tre
set. Og efter godt spil med tungen lige
i munden var to sejre til VBK hjemme.

Stine  Larsen og  Christina Høyer i 1.
DD 16/17, 15/13, 15/7, Rikke Siggaard
og Tine Norre i 2. 15/11, 3/15, 15/11.

I herredoublerne skulle den endelige
afgørelse på holdkampen falde, og det
viste sig at blive en tæt afgørelse.
1.double, som blev spillet af Henrik
Pøhler og Tomas Klement, var kort
proces og VBK vinder 15/5, 15/7. 
2. HD var dog en mere trist kamp, som
Tom Larsen og Thomas Madsen taber i
tre set med cifrene 15/13, 3/15, 10/15.

Men med en sejr i 3. HD til Simon
Mortensen og Peter Vestergaard på
15/12, 15/13 løb VBK med de 3 point
og holdt hermed kursen mod slutspillet
med maksimum point.

Vanløse-Karlslunde 23/10
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Årets første udekamp
Frederiksberg-Vanløse
2. oktober 2004

Det skulle vise sig, om vi kunne følge
op på den fornemme start på sæsonen,
som indtil da havde budt på 2 sejre.

Vi har før haft det svært med at vinde
på udebane, og dette blev ingen undta-
gelse…

Første runde er en af holdets styrker,
og det var det også den dag! 2 mix'er
og 2 damesingler, alle i 2 sæt, var det
perfekte udgangspunkt inden herre-
singlerne skulle tage over.

Her kom der også lidt ridser i lakken,
da både 2. og 3. single blev tabt, men
foran 6 - 2 skulle der ”kun” 2 kampe
mere hjem før vi var sikret 3 vigtige
point.
De kunne komme i damedoublerne, 
og 1. blev også kørt sikkert hjem uden
den store slinger, 2. derimod blev en

Den lokale maler
Tilbud gives uforbindende

Engros salg - Malervarer
Også salg til private

Ålekistevej 169 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 71 50 70 · Fax 38 71 26 17

tæt affære som FBK's damer desværre 
tog sig af.

Så presset var på herredoublerne
som vi skulle vinde mindst én af, 
2. tabte stort, og 3. tabte også tæt i 
3 sæt, redningen kom dog i 1. som
vandt i 2 sæt.

Med 9 point i 3 kampe har holdet
fået en god start og har måske mulig-
heden for at ligge i toppen og spille
med om pladsen i 3. division, men det
vil de næste kampe vise.

fidusen

Jernbane Allé 47 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 77 02 58 · Fax 38 71 75 58

Ny vinaften i Januar
Allerede nu kan du og din bedre halvdel sætte X 
i kalender til det næste vin arrangement i VBK.

Det afholdes Fredag den 28. januar 2005
kl. 18.00 i Hyltebjerg hallens cafeteria. 

Denne gang bliver det vine fra Italien, som 
Henrik Bruun vil fortælle om. Efter vinsmagningen 
fremtryller Ole lidt mad til os.

Prisen for dette udsøgte arrangement bliver 175 kr., 
som betales den 28. januar. Tilmelding er bindende.

Der vil komme opslag i Hyltebjerghallen og Grøndals Centeret midt i
December. Hold derfor øje i hallen samt på hjemmesiden www.vbk.dk

SU. Senest Onsdag den 19. januar 2005.
Spørgsmål, tilmelding eller yderligere informationer kan rettes til 
Karin Schultz på tlf. 38 74 61 85 eller Karin.Schultz@get2net.dk
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Så lød startskuddet til sæsonen
2004/2005 … Lørdag den 4. septem-
ber spillede VBK's 1. hold sæsonens
første holdkamp, og jeg (fidusen - også
kaldet ”køteren”) var som sædvanlig
med  på sidelinien. Holdet skulle møde
oprykkerne fra Ringsted. Vi havde to
debutanter på holdet, nemlig Tine i 1.
DS og Simon i 4. HS. 

Tine lagde hårdt ud i 1. DS og kom
foran 4-1, hvorefter hun måtte se sig
besejret af den temmelig store og noget
mandige modstander. Stine, som spil-
lede 2. DS på grund af de nye regler om
opstilling efter ranglistenummer,
valgte at gøre holdkampen spændende
fra starten, da hun måtte ud i tre sæt
med ombolde i sidste sæt for at hive en
sejr hjem.

1. MD med Christina og Peter og 2.
MD med Rikke og Tomas endte med
sejrer og forløb uden de store proble-
mer.

Så blev det tid til herresinglerne.
Igen var opstillingen bestemt af den
enkeltes plads på ranglisten, hvilket ef-
ter sigende skulle sikre, at holdene stil-
ler op efter styrkeforhold … så vi
havde Pøhler i 1. HS, Michel i 2. HS,
Tom i 3. HS og debutanten Simon i 4.
HS. Pøhler, Tom og Simon vandt uden
de helt store problemer deres kampe,
mens Michel led sæsonens første
nederlag på herresiden.

Damedoublerne var i 1. DD sidste

Så lød startskuddet
til sæson 2004/2005

års doublepar Christina og Stine, mens
2. DD bestod af det endda meget ny-
dannede doublepar Tine og Rikke, som
lige havde nået at spille sammen en en-
kelt gang inden holdkampen. 2. DD
forløb dog udover al forventning og
blev vundet forholdsvis let. 1. DD der-
imod var nærmest ude i en 3. ”mix-
double”, hvor Ringsteds 1. damesing-
lespiller agerede mix-herre. Det var en
spændende og velspillet kamp, som pi-
gerne desværre tabte.

Herefter stod det 7-3, og holdkam-
pen var nu reelt vundet, så det var blot
et spørgsmål om, hvor stor sejren
skulle være, da turen kom til herredou-
blerne.

Med et smil om munden tog jeg mig
derfor på dette tidspunkt en lille - og
velfortjent - lur, og da jeg vågnede
igen, havde vi vundet alle tre herre-
doubler, herunder Tomas'og Pøhlers
kamp i tre sæt, og dermed hele kampen
med 10-3 … jubiiiiii!  

Alt i alt, en super start på sæsonen for
1. holdet - hvilket da også blev fejret på
behørig vis til langt ud på natten…  

Fidusen (”Køteren”)
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Træningslejr Birkerød 2004
Badminton, bip-test og buffet kun-
ne være mottoet for årets træningslejr.
Birkerød har til forskel fra Vanløse en
splinterny hal. Sådan er det bare i pro-
vinsen! Vanløse havde til gengæld 25
spillere der gad spille i august ? så der-
for drog vi på en 2-dages lejr, hvor
klubbens nyansatte A-trup træner,
“Nazi”-Johnny, skulle stå for at aflede
spillernes opmærksomhed fra OL i tv.
Det gik forholdsvis godt og efter at
have brugt 45 minutter på at finde lys-
kontakten startede træningen med føl-
gende peptalk fra den nye træner: “Jeg
troede jeg overtog en toptrimmet dan-
marksserietrup. Men det her minder jo
mere om et dårligt afsnit fra Livet er
Fedt! (og Michel var ikke engang
med!). Efter kom-i-gang-slagtræning
er der biptest! ? så kan I lære det!!.”

Som sagt så gjort. Det skal blot næv-
nes at Pøhler løb længst og derved
vandt retten til at tage 5 gange ved 
frokosten, der, sammen med weeken-
dens øvrige kulinariteter, blev leveret
og præsenteret af AJ Catering feat.
miss. Pia N.

Så kom kampene og i takt med træt-
heden og de uventede resultater kom
de dårlige undskyldninger, som f.eks.:

-”Arj mand, min ryg er helt
smadret og der er dame-
double i fjerneren ? jeg stop-
per”, -"jeg er lam i armen, så
jeg kan kun spille de vigtige
kampe ? og hvis jeg taber
dem, kan vi så ikke lave tur-
nusordning på 1.holdet?”, -
”gylp, bøvs ? jeg har spist så
meget at jeg ikke kan bevæge
mig, kan jeg sidde over ? og
øhhh ? hvornår skal vi spise?”, “lorte-
hal”, -”Naaarjj, hvor er lyset dårligt ?
jeg spiller dårligere end FCK”, osv.
Men der var da også tid til lidt afslap-
ning i solen, bordtennis og OL inden
aftensmaden. 20-22 var sidste træ-
ningspas, hvor der blev klynket og tu-
det i bedste VBK-stil. Igen blev det
bevist, at hurtigheden i buffeten, des-
værre for en del, ikke er direkte over-
førbar til badmintonbanen. Aftenens
sidste “træning” stod i hygge og pud-
derhylerens tegn kombineret med spil
og OL. Søndagen bød på 2 måltider og
et enkelt træningspas, så her kunne
alle være med!

SU

...der soves

...og der spilles spil, altså brætspil ;-)

...der laves MAD

...der slumres

...der læses avis

NYT FRA SENIORAFDELINGEN
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