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Husk! Fælles julefrokost i VBK den 17. december
Se opslag i hallen!

Salg af RSL - tøj og 
ketchere i VBK
Det er fortsat muligt at købe RSL – 
produkter i VBK. Der er nu kommet nye 
varer, (du har måske allerede set A-trup 
spillere med det nye tøj). 

Priserne er stadig yderst fornuftige for 
klubbens spillere. Ketchere f.eks. sælges til under halv
pris af vejl. udsalgspris.

Det er muligt at købe VBK-tryk samt evt. 
eget navn på tøjet.

Der er stadig hvide t-shirts med VBK tryk at købe. 

For yderligere oplysninger og salg kontakt
Søren Lisberg tlf. 38 79 55 35 (mellem kl. 17-20).
E-mail: s_lisberg@get2net.dk

VBK har fået nyt klubtøj, her vist af de absolut
mest fotogene fjerslagere i klubben!

Tøjet kan bestilles,
læs mere på bagsiden!
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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)
Michel Karlsson

Jydeholmen 45, 1. th

2720 Vanløse, Tlf. 27 22 87 37 

E-mail: su-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
Michel Karlsson, Jydeholmen 45, 1. th 
2720 Vanløse, Tlf. 27 22 87 37 

E-mail: su-formand@vbk.dk 

Anders Jørgensen, Alhambravej 17, 2. tv

1826 Frederiksberg C, Tlf. 22 31 07 67 

E-mail: adj@vip.cybercity.dk 

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

E-mail: jan.hoeier@ibs.dk 

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

E-mail: lasbyr@hotmail.com

Jesper Andersen, Søndervangs Allé 4 
2500 Valby, Tlf. 36 30 00 91 

E-mail: jesperandersen@pc.dk

Festudvalg
Pia Madsen, Tlf. 26 60 77 59 
Annesofie Overgaard, Tlf. 22 51 44 22 

Redaktør VBK-Nyt
Kirsten Hansen,Vanløse Allé 24, st.tv
Tlf. 38 79 45 53 E-mail: kha@idenyt.dk 
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Senior-trænere
A-trup
Johnny Pedersen
Tlf. 20 12 82 93 

D-trup
Diverse gæste-trænere. 

Ungdoms-trænere
Dave Crossey

Tlf. 24 21 38 90 

Frank Larsen

Tlf. 28 45 25 72 

Hjælpetrænere:

Morten Dam, Tlf. 27 20 95 26 

Lasse Byrdal, Tlf. 38 74 84 92

Åbne turneringer
Kenneth Jørgensen

Tlf. 36 44 86 07 

Sponsorudvalget i VBK
Michael Gadegaard

Lasse Bo Jakobsen

Kim Hansen

E-mail: sponsor@vbk.dk

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: kha@idenyt.dk

VBK-Nyt udsendes til alle medlemmer af
VBK.

Adresseændringer meddeles til

Vanløse Badminton Klub 

Hyltebjerghallen

Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse

Næste deadline: 27. januar 2006 

VBK-Nyt sponseres af:

Kajs Foto og Atelier
Ålekistevej 42 
2720 Vanløse

Aftalen indebærer, at alt billedmateriale til
VBK-Nyt fremkaldes gratis.



Vi venter på 
første spadestik!!!
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Dem af jer der stadigvæk kan huske
Lederen fra februar undrer jer sikkert
over hvor de store gravemaskiner og
det øvrige entreprenørudstyr bliver af.
Byggeriet af den kommende Hylte-
bjerghal II, skulle være startet primo
november - jævnfør den tidsplan der er
udarbejdet på projektet.

I følge vores pålidelige kilde i lokal- fortsættes næste side

Leder af formand
Peter Vestergaard

politikken har arkitekt firmaet, Holm
& Glut, fået samlet de forskellige pri-
ser der er indhentet efter licitationsrun-
den. Nu viser det sig desværre bare, 
at håndværkerne/entreprenørerne vil
have ca. 8 mill. kr. mere for arbejdet
end arkitekterne havde forventet under
budgetteringen. Dette er ikke godt for
fremdriften af et kommunalt projekt.

Forklaringen på den store difference
skulle være, at efterspørgslen af hånd-
værkere pt. er meget stor, hvilket pres-
ser priserne i vejret.

Indtil videre er der ikke kommet 
nogen udmelding fra kommunen, ved-
rørende hvordan de forholder sig til
den store forskel imellem budget og 
tilbudspriserne. Hvis jeg skal gisne 
må der være tre forskellige udveje på
problemet: 
- Der forsøges at skaffe penge fra andre

kommunale kasser.
- Håndværkerne bliver bedt om at revi-

dere deres priser.

NYT FRA MOTIONISTAFDELINGEN

Fredag den 28. oktober deltog 6 spil-
lere fra ”Mandagsholdet” (Annette,
Bent, Dick, Hans-Aage, Steen 
og Arne) i HB2000, Hvidovre i mix-
double turnering ”60+” med delta-
gelse af følgende klubber: ABC,
CBK, GBS, HB2000, HBC, KBK,
Lyngby, SU.KUFM og VBK.

48 spillere = 24 par deltog, opdelt i
6 puljer med 4 par i hver pulje som
spillede alle mod alle i 1 sæt på tid (15
min).

VBK fik en spiller på sejrskamlen
nemlig Hans-Aage der blev pulje-
vinder sammen en makker fra CBK.

Derudover gik 2 andenpladser til
VBK, til Arne og Anette.

Programmet for turneringen var så-
ledes: morgenmad, opvarmning, tur-
nering ca. 21⁄2 time samt frokost med
efterfølgende præmieoverrækkelse.
Det var en meget vellykket dag i
Præstemosehallen. 

Turneringen gentages i uge 11
(2006), muligvis med VBK som vært. 
NB! Alle motionister der ikke deltager
på turneringshold og som er fyldt 60
inden 1. april 2006 kan deltage.

Mogens & Arne

60+ motionist turnering
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NYT FRA BESTYRELSEN

Kontingent
Kontingenter for alle aktive spillere
dækkende den sidste halvdel af sæso-
nen 05/06 udsendes i slutningen af de-
cember med betalingsfrist d. 2. januar
2006.

Bestyrelsen

- Hal projektet skal skrabes, således at
budgettet kan overholdes.

Set fra klubbens synspunkt, håber jeg
ikke, at vi kommer ud i, at projektet
skal revideres, da det nuværende pro-
jekt indeholder mange af de løsninger
som VBK har ønsket.
Lige meget hvilken en af udvejene
kommunen vælger, tror jeg desværre,
at vi kan se frem til en udsættelse af
projektet og dermed en udsættelse af
den forventede ibrugtagning pr. okto-
ber 2006.

Frederikssundsvej 288-290
2700 Brønshøj

4 YOU 
Cowboy jakke 

299,75

Tlf. 38 89 00 80

4 YOU Jeans 

299,75

Model: 
Henrik S. Olsen

Klubmesterskaber i netspil 2005
Fredag den 9. december
Der afholdes klub-
mesterskaber i 
netspil i Hyltebjerg
hallen fredag 
den 9/12-05.
Klubmesterskabet
starter kl. 17.30, og 
tilmelding til arrangementet kan ske ved at skrive sig på ved 
opslag i Hylteladen. Alle kan være med øvede og mindre øvede. 

Efter nogle nervepirrende og velspillede kampe trækker vi ind 
til Ole, hvor et dejligt julebord vil stå klar, og vinderne vil blive 
behørigt fejret. 

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 7/12-05.

Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Michel på tlf. 27228737. Vi ses! 
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NYT FRA BRUGERBESTYRELSEN

Som alle ved så har det i mange år væ-
ret yderst begrænset, hvilke ressourcer
der har været afsat til Hyltebjerghallen
fra Københavns Idrætsanlægs (KI)
side. De ressourcer, som er i hallen i
dag er: Et mindre beløb til ved-
ligeholdelse mv., personaleudgifter til
rengøring og halvagt og så den
”ressource” som Ole udgør, da han jo
opholder sig meget i hallen – ofte sam-
tidig med halvagten. 

Udnyttelsen af disse ressourcer vir-
ker på ingen måde hensigtmæssigt,
hvorfor Brugerbestyrelsen – dog uden
held – i flere år har drøftet med KI,
hvorvidt der kunne opnås en mere op-
timal udnyttelse. Efter, at KI er over-
gået til Kultur og Fritidsforvaltningen
(KFF) i kommunen, ser det imidlertid
p.t. ud til, at det måske er ved at lykkes. 

Løsningen bliver sandsynligvis, at
Ole overtager halvagtsfunktionen til en
reduceret ”pris”, hvilket skyldes to
ting. For det første opholder Ole sig jo
i hallen i mange af timerne i forvejen,
for det andet vil klubberne skulle fore-
tage nogle få af de ting, som halvagten
foretager i dag – primært mobning af
gulvet og rekvisitskifte (bl.a. netopsæt-
ning og –nedtagning). Det beløb, som
herved frigives, har vi fået lovning på
bliver i hallen og det kan derfor bruges
til forbedringer, ombygninger mv. 

Vi ser meget frem til den nye model,
som vil kunne løfte Hyltebjerghallen
betydeligt og vi håber, at alle vi bakke
op om den og hjælpe med at udføre de
få opgaver, som vil blive pålagt klub-
berne. Når aftalen – forhåbentlig – er
faldet på plads, vil der blive udsendt el-
ler opsat nogle præcise retningslinier
for, hvordan vi fremover skal agere i
hallen. Vores håb er, at aftalen kan
træde i kraft fra 1. januar 2006.

Henrik Olsen, 
formand for Brugerbestyrelsen 

BEMÆRK: Forhåbentlig nye 
”forhold” på vej i HyltebjerghallenVeteran 2 skulle en tirsdag aften kl. 20

forsvare sin første plads mod Carlsro.
En god start gjorde, at vi efter de

første 3 mix’er og 6 herredoubler førte
4-0. Så tabte 4. mix.

5. herredouble vandt til 5-1, 3. her-
redouble tabte, 1. damedouble tabte,
5-3 , så det blev 4 herredoubler, der fik
det første point hjem. Siden tabte 2.
damedouble. Allan og Mogens bed
tænderne sammen og sørgede før sej-
ren. Til sidst tabte 2. herredouble. Men
et godt resultat 7-5. Kurt og Merete
var rare og hjælpe veteran 2 og Hanne
Askjær gjorde comeback.

Efter 2 års fravær velkommen til-
bage Hanne. Kampem om fidusen

stod mellem Allan og Mogens og da
Mogens ikke ville køre med holdlede-
ren til kampen, stod det jo lysende
klart at den tilfaldt Allan. TILLYKKE

NYT FRA VETARANAFDELINGEN

Veteran 2

Malerfirmaet H.F. - v/Henning Frederiksen
Jydeholmen 51 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 15 69

400
kampe

Michel Karlsson
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NYT FRA VETARANAFDELINGENNYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Til alle ungdomsspillere der ønsker at
spille turnering!

Søndag d. 8/1-06 spilles der amts-
mesterskaber i DGI-byen på
Vesterbro. Der spilles i aldersgrup-
perne U11, U13, U15, U17 og U19 for
spillere der er klassificeret som A, B,
C el. D-spillere. 
Din træner ved hvilket niveau du skal
tilmeldes. VBK betaler tilmeldingsge-
byret.

Man skal selv sørge for transport til
og fra DGI-byen. 

Tilmelding sker til Kenneth
Simonsen på mail: 
kennethsimonsenvbk@sol.dk el. 
kenneth_660@hotmail.com. 
Senest søndag d. 4/12-05.

Program udsendes via mail eller kan
ses på: www.dgi.dk/badminton forud
for stævnet. 

usu

Amtsmesterskaber i 
DGI-byen 8. januar 2006

16/10 var den dag alle 3 veteranhold
skulle spille søndag formiddag. 

Det blev lidt mere kaotisk end hold-
lederen havde lyst til - 2 afbud søndag
kl. 8.05 - spilletid kl. 9.00 

Jørn var så venlig at melde fra på
Franks vegne - og så måtte han jo selv
møde op - var ellers til Steens fest i
Vordingborg, men var kørt med Frank
hjem. Mogens var på grund afbud på
1. holdet nødt til at træde til der. 

Hvad gør man så: ringer til en gam-
mel ven i Greve og vækker ham.
Svend Jensen sagde JA og er i Vanløse
50 min. efter. Det kalder man en ven i
nøden. Stort set hele holdet måtte æn-
dres, men hvad gør det - vi vinder
kampen 5-3. 

Vi vinder DD - Hanne og Alice. 1.,

3. og 4. HD. Jørn havde det rigtig godt
- vandt sammen med Ole over vor
gamle klubkammerat Erik Astrup. og
så vinder vi 2. mix.  Hanne og Svend.
- Svend vandt også sin HD sammen
med Willy, så han var jo en rigtig god
reserve. 

Vinen gik til Jørn. At forlade en fest
i Vordingborg med hotelovernatning
for at spille en holdkamp burde give
mere end 1 flaske vin, men vi har kun
1 pr. kamp. 

Så er der 2 der har passeret de 100
kampe Willy og Erik henholdsvis den
25/9 og den 1/10.  

Næste kamp er den 26/11 ude mod
DBK2. 

Erik 

Efter at have tabt de 2 første hold-
kampe til nedrykkerne TIF og BK36
og med tre på skadeslisten samt afbud
lørdag aften fra Torben og Kim C. søn-
dag morgen fik vi alligevel stablet et
hold sammen mod topholdet HBC 2.
Der var debut til Henrik Fürbringer og
Frank Nielsen. Fürbringers debut
skabte mulighed for andre konstalla-
tioner. Jeg må sige at det var noget der
smittede af på samtlige spillere. Alle
spillede med en selvtillid som ikke er

set længe, ja nogle af modstanderne
blev nærmest udraderet. Vi vinder 10 –
2, desværre var holdlederen med i
begge de tabte kampe. Fürbringer og
Frank N. skal have tak for hjælpen, vi
håber at se Jer igen.

Efter dagens holdpræstation var der
11 der havde fortjent at få Fidusen,
men det endelige valg faldt på Frank N.
for hans parathed for at træde ind på
holdet med kort varsel og ikke mindst
for hans flotte kampiver i 6. HD.
Tillykke til Frank N. 

Mogens

NYT FRA VETARANAFDELINGEN

Veteran 1
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGENNYT FRA SENIORAFDELINGEN

Onsdag den 21/12 i tidsrummet 15-17
afholdes juleafslutningen for alle
klubbens ungdomsspillere. Der startes
med ketcherløse aktiviteter i hallen,
hvorefter vi går i cafeteriaet og hygger
med æbleskiver, sodavand, pebernød-

der mm. Prisen er 20 kr.
Der vil blive uddelt sedler til træ-

ning og sidste tilmelding er søndag
den 18/12.

Trænerne

Juleafslutning for 
alle ungdomsspillere:

Jeg meldte mig som leder til Smasher
cup på Bornholm, efter at jeg havde
snakket med min søn Frederik Nobel
om det var i orden med ham, og det 
var det. 

Holdet som skulle til Bornholm var:
Kenneth Simonsen og Kim Nobel 
som træner & ledere, Jens, Janus,
Frederik Q, Frederik N, Amanda, Julie,

Mathias, Nicolai, Emil, Magnus,
Mikkel, Bjørn, Lasse og Jeppe. 

Onsdag 19/10
Vi mødtes inde ved bornholmerbussen
onsdag aften, det var et gedemarkede,
for der var mange som skulle med,
men vi fandt hurtigt hinanden og fandt
heldigvis pladser samlet i bussen.

pen var: ”Jeg bevæger mig lang-
sommere end min mormor….”, Og
den må stå for egen regning.

Vores unge Mikkel Lynge - af egen
avl - kæmpede forbilledligt, men måtte
se sig slået med 17/16 i 3. sæt i en no-
get rodet ”ungdomskamp,” hvor duel-
lerne sjældent nåede over mere end 8
gange. En sikker mand på 1. holdet
med større rutine og sikkert grundspil.
Desværre for VBK trådte Lynge for-
kert i slutningen af 3. sæt, og der må
forventes en længere pause – ærgerligt
!!!

Stine og Louise vandt i overbevi-
sende stil deres 2. damedouble. De to
feminine og yderst ungdommelige syl-

fider valsede rundt og gjorde kål på
Gentoftes double. 1. damedouble spil-
lede mod nogle dygtige piger og måtte
bøje sig for overmagten.

1 og 2 herredouble var langt fra at
vinde, men 3 herredouble brillerede
ved at vinde i to hurtige sæt.

Så for at opsummere; Vi tabte 9-4.
Stine og Tine vandt deres single.
Louise vandt to kampe og er ubesejret
kost på 1. holdet. Det samme gælder
for ” Den Aldersbetingede Refleks,
”som er noget mere tidløs og langtids-
holdbar end forventet.

Venlig hilsen Fidusen eller ”Den
Aldersrelaterede Refleks ” samt da-
mernes ubestridte kæledægge…

Vi er kommet godt igang med den 
nye sæson. 3 kampe er spillet og det
står 2-1 til os. 

Første kamp var 25/9 mod POINT
-hvor de desværre manglede 2 herrer -
så vi førte 3-0 inden vi startede. Vi
vandt de andre med 3-2, så det blev 
6-2. Det blev til sejr i begge mix’er.
Kit & Jørn og Hanne & Bruno - de
skulle begge ud i 3 sæt. Jørn & Frank
vandt 1 HD meget overbevisende. 
Det var Brunos første kamp efter en en
slem lungebetændelse. Godt kæmpet -

så vinen gik til Bruno. 
Den 1/10 havde vi besøg af FKIF 3.

Vi har tidligere haft nogle drabelige
dyster mod dem - og det blev denne
også. 

Desværre gik det den gale vej - vi
tabte 5-3 - havde chancen for 4-4 men
den sidste HD Willy og Erik kunne
åbenbart ikke klare presset og tabte i 3
sæt. Der var sejre i 1. ,3. og 4. HD. 

Steen havde fødselsdag denne dag -
han blev 60 - og havde valgt at holde
den sammen med holdet og så vandt
han tilmed begge sine kampe. Så han
var en værdig modtager af fidusvinen. 

Smasher cup 2005

NYT FRA VETARANAFDELINGEN

Veteran 50+

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



Den aldersbetingede 
refleks GBK-VBK 15/9
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Også på båden lykkedes det at få plads
til os alle.

Efter 1 time og 20 min. sejlads an-
kom vi til Rønne, hvorefter vi ”bare”
skulle finde den bus, som vi skulle
med. Det var et kaos, for der var ikke
plads til al vores bagage, da der var rig-
tig meget, og det var der ikke taget
højde for fra Åkirkeby badmintons
side. Derfor skulle vi have al bagage
med ind i bussen, puha det var trangt,
men det gik.

Ankomst til skolen kl. 22.00, hvor vi
fik et klasselokale anvist, men det var
svært at finde, for der stod ikke noget
nr. ved døren til lokalet. Det blev løst,
da der kom en sød dame og fortalte,
hvor lokalet var. Efter hurtig ud-
pakning var der et let måltid og en so-

davand til os alle. Derefter var det tid
til at puste luftmadrasser op og finde
sig en soveplads. Vi aftalte, at alle
skulle op kl. 6.30 næste dag, for der var
morgenmad kl 7.30 - 9.00. Det var ble-
vet midnat inden vi gik til ro efter en
hård aften.

Torsdag 20/ 10
Torsdag morgen blev vi vækket kl.
6.30 til HØJ musik fra Kenneths com-
puter og det var Ramstein, hvilket var
hårdt for nogen, da de syntes det var
tidligt. Efter morgenvask skulle vi le-
dere over til møde kl. 7.30 for at få de
sidste rettelse til programmet, der var
heldigvis ikke så mange rettelser til os.
Jeg fik udleveret spisebilleter til alle
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Den aldersbe-
tingede refleks

Det skulle
mod vores
gamle træner
have været en
overkommelig
opgave på pa-
piret , men blev
det ikke.

Vi startede med at tabe 1. mix med
Jensen og Stine i to sæt. De proklame-
rede efter kampen i deres ”selvfede”
højtidelighed :” Vi bliver aldrig presset
til træning, så hvordan skal vi så kunne
spille til kamp ………?” Nogle af
holdkammeraterne, som overhørte den
svada, sagde efterfølgende, at de
måske skulle prøve at vinde nogle
kampe til træning samt være med til fy-
sisk i stedet for at krydre røv på læg-
terne i ”Laden”…  .

2. mix vandt, men det skyldtes ” Den
Aldersbetingede Refleks” tilsat et
stænk af feminin ungdommelighed -
Louise spillede overbevisende i 2. og 3.
sæt… .

Tine i 2. damesingle viste en uhørt
grad af professionalisme, da hun mu-
lede Gentoftes unge stjernefrø i 3. sæt.
Og det, uden at bruge sit ellers velud-
viklede vokabular.

Kirsten i 1. damesingle tabte, da et af
hendes grundslag på dagen ikke vir-
kede. Jeg har lovet - for ikke at blive of-
fentligt spanket - ikke at fortælle hvil-
ket… .

1. herresingle måtte erkende, på
trods af, at han nok er den bedste i
single i VBK, at kontinuerlig træning, i
den alder han er kommet i, er en nød-
vendighed for at kunne vinde på det ni-
veau….. . At cyklen står parkeret i ga-
ragen hos forældrene med støv på, og
bilen er det foretrukne transportmid-
del, gør det ikke bedre… .

Rasmus, vores nye unge 2. herre-
single, havde en farve, der nok egnede
sig mere til et afsnit af ”Babewatch”
end til egentlig badminton. Det må dog
her retfærdigvis indskydes, at Rasmus
vandt sin herredouble med ”Den
Aldersbetingede Refleks”. At den
kamp blev vundet, skyldtes Rasmus`
forfærdende og til tider uhyggelige
smash, som ikke er set lige i VBK-regi,
siden den legendariske Per Engstrup i
tidernes morgen trykkede 2G ved en
måling i Hylteladen.

Søren, nyslået VBK`er, havde moral
af en kaliber man ikke umiddelbart for-
binder med bornholmere. Søren kæm-
pede bravt, men noget slap op i 3. sæt.
Et af de mange udråb fra Søren i kam-
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dage. Det eneste minus var, at skolen
blev låst kl. 9.00 og først åbnet igen
kl.16.00, så hvis der var nogen, der
havde glemt noget kunne de ikke hente
det på skolen. Der var åbnings cere-
moni kl. 9.00 og der var alle i hallen og
de første kampe begyndte straks efter
og så gik det ellers derud af. Allerede
fra start havde alle de unge det godt i
hinandens selskab, ingen følte sig
udenfor på noget tidspunkt. De to pi-
ger Amanda og Julie faldt også godt
ind sammen med drengene og de
kunne også lave sjov med dem. Vi
havde sørget for at der var frugt til dem
som ville have det i løbet af dagen og
det var noget de kunne lide. Kenneth
forsøgte at coache alle spillerne, men
det kunne ikke altid lykkes, da der var
nogen, der spillede på samme tid. Så
trådte flere af de andre spillere fra U 15
og U 17 til og hjalp med coache det
bedste de kunne og det var spillerne
glade for. 

Frokost havde man mulighed for at
spise mellem 11.30 -13.00 og aften-
smad fra kl.17 – 18.30. Efter aften-
smaden og de sidste kampe var der dis-
kotek for alle spillere, men det var der
ikke den store tilslutning til, så de gik
over i klasselokalet og hyggede sig der.
For lederne var der arrangeret kom-
sammen, men der kom ikke ret mange
ledere, 5. stk., fra de andre klubber, så
da vi havde siddet og snakket i 1 times
tid, gik vi også hjem til skolen, for der

var jo en ny dag i vente, men det blev
alligevel over midnat inden der var ro.

Fredag 21/10
Fredag startede kl. 6.45 igen med
vækning med HØJ musik og det var
der nogen som syntes var tarveligt,
men vi havde aftalt, at alle skulle være
til stede i hallen, når der var nogen fra
holdet der skulle spille. Og de syntes
også var rimeligt, da de først var kom-
met af sted. Der var nogen, der skulle
spille tidligt, midt og sent på dagen, så
der var megen tid, hvor de ikke skulle
spille badminton, men så læste de eller
som 2 andre, der fandt ud af at der var
pant på flasker, så der kunne de tjene
lidt ekstra lommepenge, ikke dårligt.
Kenneth og jeg sørgede for at alle spil-
lere fik morgenmad, frokost og aften-
smad for uden noget at spise kan man
ikke spille badminton og det kunne de
godt for stå, så det var ikke noget pro-
blem. Inden man fik set sig omkrig var
dagen gået og det var uden problemer.
Efter aftensmaden blev alle i hallen,
for de ville spille mere badminton eller
se Kenneth spille badminton sammen
med 3 andre fra forskellige klubber
som han kendte. Inden de var færdige
med at spille var kl 21.45 og lyset i hal-
len ville blive slukket kl. 22.00 og da
det skete gik vi alle over i klasseloka-
let og hyggede os, for de var bare lidt
trætte efter endnu en lang dag i hallen.

kelte tog det lidt tid at komme op i om-
drejninger efter frokost. Det var abso-
lut ikke fordi man havde spist for me-
get, men formiddagens kampe der fik
skylden. På trods af at alle konstalla-
tioner var dannet ved lodtrækning (1
enkelt par i DD skilte sig ud) var der
mange gode og jævnbyrdige kampe.
Dagens måske bedste kamp var nok fi-
nalen i HDA mellem vinder af pulje 1
(Villy/Flemming) og vinder af pulje 2
(Søren/Steen J). Her måtte Flemming
og Villy bøjer sig til sidst.
Vinderne blev:
Damedouble række 
Lotte Kongsfelt / Henriette Krener
Herredouble række A
Steen Jacobsen / Søren Lisberg

Herredouble række B
Henrik Nielsen / Thomas Bertelsen
Herredouble række AF
Gert Rasmussen/Kåre Michelsen
Mixdouble række A
Rikke L. Kristensen / Arne Holdrup
Mixdouble række B
Bente Larsen /  Peder Jensen

Til vinderne var der en ketcher og som
anden præmie var der en Polo-shirt. Da
dagen var omme var der afviklet 48
kampe og brugt 114 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.
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Lørdag 22/10
Lørdag startede kl. 7.00 med vækning
med høj musik. I dag var de meget
svære at få liv i, men det var der jo ikke
noget at sige til. Inden morgenmaden
skulle der pakkes sammen. Vi var nu
nået til  kampene om medaljer, så bli-
ver det jo lidt sjovere at spille. Det blev
til en del spændende kampe denne dag
og inden vi skulle have frokost havde
alle spillet færdig. Det var blevet til
medaljer i alle årgange undtagen U 13
C, men det var også første gang, at de
prøvede at spille til et stævne. Dem
som ikke fik medalje med hjem, syntes
alligevel det havde været sjovt.
Medalje overrækkelse startede kl.
13.00 og det var nogle stolte spillere
fra Vanløse Badminton Klub, som
skulle op og have deres medalje.
Stævnet blev lukket kl. 14.15 og ba-
gefter skulle vi over på skolen for at
feje og sætte stole og borde på plads.
Busserne ville komme kl.15 for at køre
os til Rønne. I Rønne var der ventetid
på ca. 2 timer, hvad laver man i Rønne
en lørdag eftermiddag  - ingenting, så
jeg gik en tur ud på molen for at se om
det nu også blæste. Det syntes jeg ikke,
men det skulle vise sig ikke at være
rigtigt. Jeg spurgte, om der var nogen
der ville have en søsygepille, men det
kun Julie og Frederik N. som fik. Julie
fik en, for allerede på turen over, inden
båden var sejlet, syntes hun at båden
gyngede meget! Vi fik 3 borde at sidde

ved og der lå en masse brækposer, så
jeg spurgte en af de ansatte, om det vir-
kelig var så slemt og det var det, sagde
han. Det skal jeg også love for, da vi
først kom uden for havnen, begyndte
den at gynge og da vi havde sejlet ca. ?
time blev det meget værre. Man fik
forbud mod at gå, man skulle blive sid-
dende og alt røg på gulvet. Kenneth
sad sammen med 5 unger, hvor af de 3
blev søsyge, jeg sad med 4, men der
var ingen som blev syge og et bord
med resten og der var kun en der blev
syg. Da vi nåede Ystad var vi kun 10
min. forsinket og alle var glade for at
komme i land igen. Så var der kun kø-
returen hjem til København, det var
nogle meget stille unge mennesker vi
havde og som syntes det tog lang tid
for nu ville de bare HJEM. 

Til sidst vil jeg gerne sige mange tak
for den oplevelse og samt den gode op-
førsel de unge mennesker. Der skal
også lyde en stor tak til Kenneth for
hans måde at være på både over for
spillerne og mig, det har været sjovt ar
være med og jeg håber at alle spillerne
og Kenneth har syntes det samme. 

Så vil jeg her til sidst opfodre flere
piger til at tage med på en sådan tur, for
det er bare sjovt -bare spørg Amanda
og Julie fra U 15.
Det var alt fra mig.

Kim Nobel
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VBK`s traditionsrige Toyota-cup tur-
nering blev afviklet lørdag d. 5. no-
vember. Dagens strabadser startede
med morgenmad og kl. 8.00 bød mo-
tionistformand Jørn Pedersen alle del-
tagere velkommende og håbede at alle
ville få en god dag og at alle kampe
blev afviklet i god sportslig ånd.
Umiddelbart efter startede de første af
formiddagen kampe. Desværre var til-
slutningen i år ikke som ønsket, så DD
og HDB blev direkte afviklet i finale-
puljer. I alle puljekampe der blev der
spillet til 11 i bedst af 3 sæt. Alle par
var blevet dannet ved lodtrækning og
som sædvanlig blev der gået til den
som var det All England eller VM man
var i gang med 

Kl. 12.00 var det tid til en velfortjent
pause og stillet sulten. Som sædvanlig
var det et fantastisk frokostbord spon-
seret af Bertelsen Biler A/S.. Jørn
Pedersen takkede Bertelsen Biler A/S
for at de igen i år har gjort det muligt at
arrangerer turneringen Ligeledes var
der en tak til Lasse og Mogens for de-
res bidrag med tilrettelægningen.
Steen Bertelsen sagde at det var en for-
nøjelse at være med til at sponserer ar-
rangementet og ikke mindst at deltage
i selve kampene. Steen Bertelsen til-
kendegav at arrangementet var en suc-
ces og man vil gerne sponserer Toyota-
cup 2006.

Kl. 13.00 var det tid til at gå i gang
med eftermiddagens kampe. For en-

Toyota Cup 2005




