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VBKs bestyrelse 
 
Formand, Kim Hansen 
Frederikssundsvej 281, 3. th. 
2700 Brønshøj 
Tlf. 38 79 18 17 
E-mail: formand@vbk.dk 
 
Næstformand, Lasse Jacobsen 
Vanløsebyvej 11, 1. tv. 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 00 06 
E-mail: vb11@mail.tele.dk 
 
Kasserer, Christina Høyer 
C.F. Richsvej 69 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 21 78 20 
E-mail: kasserer@vbk.dk 
 
Sekretær, Søren Lisberg 
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 55 35 
E-mail: s_lisberg@get2net.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, Anette Sørensen 

Lønstrupvej 1. mf. 
Tlf. 38 28 01 39 
E-mail: ats@force.dk 
 
Suppleant, Michael Gadegaard 
Nedertoften 37, 3. tv. 
Tlf. 44 89 16 59 
Mobil 40 40 16 59 
E-mail: sponsor@vbk.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 

Jesper Andersen, Søndervangs Allé 4 
2500 Valby, Tlf. 36 30 00 91 
E-mail: jesperandersen@pc.dk 

 

Festudvalg 
Michel Karlsson, Tlf. 27 22 87 37 
Jes Madsen, Tlf. 35 12 84 76 
Thomas Madsen, Tlf. 26 83 60 40 
 

Redaktør VBK-Nyt 
Kirsten Hansen, Sylviavej 26, st.tv 
Tlf. 38 79 45 53 E-mail: kha@idenyt.dk 
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Senior-trænere 

A-trup 
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B og C-trup 

Søren Frandsen 
Tlf. 22 17 61 60 

 
 

Ungdoms-trænere 

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 
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Status for 
den nye hal
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På vej mod jul kan der næsten laves en 

halvsæson status.

For at begynde med det som alle 

taler om, nemlig den nye hal, så er sta-

tus her, at det går rigtigt godt fremad. 

Fristen for indsigelser er slut, og de 

ønsker vores formand havde er blevet 

hørt. Så hvis alt går vel skal det første 

spadestik tages til februar.

Førsteholdet, der er tilbage i dan-

marksserien, har pæne chancer for at 

Leder af næstformand

Lasse Jakobsen

være i den bedste halvdel af rækken til 

jul, og dermed være tæt på opryknings-

spillet med kun en kamp tilbage. 

Motionsafdelingen fungerer fanta-

stisk med Busser som chef, han er god 

til at finde holdledere som engagerer 

sig, og til at placerer nye medlemmer.

Motionsafdelingens interne turne-

ring Toyota cup var repræsenteret af 

over halvdelen af motionisterne. Flot.

Ungdommen tog til Smasher cup 

og kom hjem med 23 medaljer. Endnu 

flottere.

En sidste ting er et lille juleønske. 

Pas på gulvet i hyltebjerghallen, gå 

uden om banen, altså gå først ind når 

du skal spille. Udendørsfodtøj er rigtigt 

skidt på gulvet. Og selv om alle andre 

er ligeglade, hvis vi starter med os selv 

holder gulvet helt sikkert længere.

Næstformanden

NYT FRA VETERANERNE

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 5. feb. 2007

VBK medlem Kåre Michelsen, Ro sen-

stykket 1, 1. tv., 2720 Vanløse er blevet 

kirkeligt velsignet med Blasia Kikwati 

Michelsen i Hyltebjerg Kirke den 3/6 

2006. Jeg glemte at indsende det til sidste 

nummer, men hellere sent end aldrig.

Den bedste måde at holde sig i god 

form på er at dyrke badminton i VBK. 

Jeg har været medlem af VBK i over 

10 år, og for hvert år der går, føler jeg 

mig yngre og yngre. På min dåbsatttest 

står der 58 år, men efter alle de gode 

badmintonår i VBK regi iblandt hyg-

gelige kammerater, føler jeg mig som 

en på 35+. Om vi spiller til 15, 21, el-

ler 35 i hvert sæt spiller ingen rolle for 

mig. Mit motto er: Play badminton in 

VBK and Life will be fun. All we are 

saying is drink some more wine. Long 

Live VBK”.

 Hilsen Kåre Michelsen

Veteran 2 mod GSB 3

2 der var en overkommeligt modstan-

der. Efter at Gitte og Charlotte i 1. DD 

havde vundet 1. sæt 21-19 fik mod-

standerne desværre en skade og måtte 

opgive at fortsætte. Anne F. og Kim A. 

taber 3. mix i 3 sæt og Merete Damm 

og Peter taber 4. mix. Efter afstemning 

gik Fidusen til Henrik Fürbringer.

Kampen mod TBK var ligeledes 

overkommelig. Anne F. og Merete 

taber 2. DD med 19-21 i 3. sæt. 

Ligeledes taber Merete og Kim J. 

efter 2 meget spændende sæt. I 5 og 6 

HD var der ikke noget at komme efter 

for henholdsvis Kim C. og Michael 

samt Kurt og Bent. Vi vinder kampen 

8-4. Fidusen gik til Peter. Og endelig 

havde holdlederen husket spilletrø-

jerne og vask af dem til næste kamp 

fik Gert æren af.

Mogens
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NYT FRA VETERANERNE

Kontingentopkrævninger for alle ak-

tive medlemmer bliver sendt ud i mid-

ten af December med betalingsfrist 2. 

januar. Som noget nyt vil kassereren 

benytte den automatiske rykkerfunk-

tionalitet i klubbens regnskabssystem. 

Dette betyder, at der på første rykker 

automatisk vil blive påført et rykker-

gebyr på 50 kr. 

Fest for frivillige Kontingentopkrævning – forår 2007

Torsdag d. 26 oktober deltog Annette, 

Lotte, Bent, Steen og Arne i KBK`s 

60+ turnering som denne gang blev 

afholdt i KBK. Der var rekord tilslut-

ning og på trods af nogle afbud var der 

70 deltagere eller 35 par. Turneringen 

blev afviklet i 6 puljer af 5 hold, hvor 

alle i hver pulje fik 4 kampe af 10 mim. 

varighed. Også denne gang markerede 

VBK sig stærkt.

Annette Rødvang blev puljevin-

der med makker fra KBK, medens 

Lotte Kongsfelt (makker CBK), 

Steen Larsen  (makker KBK) og Arne 

Pedersen (makker KBK)  blev nr. 2 i 

deres respektive puljer. Endelig opnå-

ede Bent Hansen en trøstpræmie med 

makker på 82 år fra HBC.

Alle glæder sig til næste turnering 

som afholdes i uge 11 i 2007.

Arne Pedersen

KBK’s 60+ turnering

Vores første kamp mod BC 37 blev 

vundet som en walk-over da BC ikke 

kunne stille hold så statistikken så god 

ud med en 12-0 sejer. Den 8. oktober 

skulle vores første rigtige kamp spil-

les. Dårlig start var et afbud fra Jane 

5 timer før kampen. Alice trådte til 

og hjalp os ud af den krise. Men kri-

Veteran 2 mod HBC 3
sen var ikke ovre for vi tabte 12-0. Vi 

kæmpede bravt og fik da fire af kam-

pene ud i 3 sæt. Undskyldningen må 

være at det var en ny række og nye 

regler omkring pointene. Palle Olsen 

løb med Aben for bedste præstation. 

Tillykke til Palle. 

 Hilsen Lasse

Efter at have tabt sidste kamp 0-12, 

var det på tide at vise, at det var en fejl.

Modstanderen var GBS 3 der vandt vo-

res række sidste år, og som vi tabte til så 

sent som i marts med 1-11. Denne gang 

fik vi så sat GSB på plads med en 8-4 

sejr. 5 herredobbler og 3 mixér sejrede. 

Allan vil kun være med i 3´sæt, men 

Veteran 2 mod GSB 3
ok når bare han vinder dem. Flemming 

kæmpede bravt. Palle var god. Steen vil 

jeg helst ikke rose, men pyt. Arne syntes 

ikke om spænding, så hans 4 sæt blev 

vundet med en pæn marginen, og derfor 

fik han fidusaben. Tillykke Arne.

 

Hilsen Lasse

Malerfirmaet H.F. - v/Henning Frederiksen

Jydeholmen 51 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 15 69

Veteran1 har til dato spillet 3 hold-

kampe og det er blevet til lutter sejre. 

Den første kamp var hjemme mod 

KMB. Modstanderne var et nedryk-

kerhold og de havde satset på at vi 

bare var en knast som skulle overvin-

des på en hurtig tilbagevenden til se-

rie 2. Inden kampene blev sat i gang 

var vi foran med 2 (de manglede en 

dame). Der var mange spændende 

og jævnbyrdige kampe. Fem kampe 

Veteran 1
gik over 3 sæt hvor Gert og Kim A. 

taber 1. HD, Jørn og Bent H. taber 

4. HD samt Charlotte og Gert taber 

1. Mix 30/29 (der var gummiarme på 

begge sider  at nettet). Kim J. vandt 

begge sine 3 sætskampe med hen-

holdsvis Merete og Stig. Samlet sejr 

7-5. Debutvin til Anne F. som ikke 

kom i kamp. Fidusen gik til Kim J.

Anden kamp var ude mod HB2000 

fortsættes næste side



Nr. 2/2006 58 Nr. 2/2006

NYT FRA 50+ 2

I år skal vi spille både hjemme og ude 

mod de andre 4 hold – oprindelig 5 

men 1 har trukket sig. Første halvdel 

blev pænt sagt ikke så god. Vi håber 

på lidt mere held i 2. runde.

17/9 var det mod FKIF4 der med-

delte, at 2 af deres spillere var første-

holds spillere. Det fik Franck og Benny 

oplevet. Vore 2 sejre var i 2. HD Villy 

og Heine, og 2. MX Hanne og Bruno. 

Alle kampe var i 2 sæt og det hele var 

overstået på 45 min. Der var debut til 

Benny i denne aldersklasse så han fik 

vinen.

Den 30/9 fik vi besøg af GBK2 der 

manglede en dame. Med disse 2 WO 

samt 4. HD ved Bent og Heine taber vi 

3-5. Et sent afbud betød, at Mogens be-

redvilligt stillede op efter ikke at have 

spillet i næsten et år. Han kæmpede 

bravt. I 1. HD samme med Bent var de 

tæt på at vinde i 2 sæt men taber i 3 sæt. 

Det var iøvrigt eneste kamp i 3 sæt. Der 

var vin til Mogens.

28/10 var vi på besøg hos HB2000 

2 - 6-2 bliver det, Sejre til 1. HD ved 

Bent og Heine i 3 sæt, og 4. HD ved 

Villy og Heine. Der var lidt mere 

spænding. 2  3-sættere mere som ta-

bes. Villy og Jørgen Ryg, der var med 

på afbud i 2. HD samt 2. MX ved 

Hanne og Bruno der taber 3 sæt 21-19. 

DD Hanne og Kit er tæt på, men taber 

i 2 tætte sæt  – det sidste 22-20. Denne 

gang var der vin til Heine.

12/11. Helt ude på det yderste 

Amager hos Søvang, der var så ven-

lige at lade os stå udenfor i 10 min i 

kulden, inden de kom og lukkede hal-

len op. Endnu et 6-2 nederlag. Det var 

nu ikke helt uden kamp. Vi er nu be-

gyndt at få smag for 3-sættere. 5 ud af 

8 kampe var i 3 sæt.

Vi vinder DD Hanne og Kit i 3 sæt, 

3. sæt suverænt, og også 1. MX Kit 

og Bent i 3 sæt. Derudover 3 meget 

lige 3-sættere. 2. MX Hanne og Svend 

Rye – tak for hjælpen gamle ven – 

1. HD Bent og Benny og 2. HD Villy 

og Heine. Der var vin til Kit.

Nu skal vi så igang med 2. halv-

del, hvor jeg tror, at bøtten vender. Nu 

må det være vores tur til at vinde flest 

3-sættere.

 Erik

4 tabte kampe på under 2 mdr.

NYT FRA MOTIONISTAFDELINGEN

Lørdag den 4. november kl. 8 startede 

motionsafdelingen der årlige turnering 

Toyota cup. Alle mødte op til tiden, 

pånær Trisse, men efter at Catrine fik 

overbevist hende om, at hun havde 

mere end 1 kamp hun skulle spille, 

skyndte hun sig at komme. 

Der blev kæmpet bravt på livet løs i 

alle rækker og mange sæt blev vundet 

11-10, en fornemmelse var at alle hyg-

gede sig rigtigt godt, og at der på ba-

nerne herskede Fair play. Spændende 

var det, og især i damedobbel B række 

var det så jævnbyrdigt at tre hold havde 

vundet lige mange kampe. De have 

sågar også vundet lige mange sæt, så 

i sidste ende blev det pointene der af-

gjorde hvem der vandt. Kl. 12 gik de 

fleste til frokost, som Steen Bertelsen 

bl.a. havde sponssoreret, nogle få ville 

hellere spille en finale. De nåede dog 

lidt rester. Efter frokosten var det tid 

til at få smidt et par kilo mere. Så alle 

gik på med krum hals igen. Kl. ca. 17 

kunne vi så fejre de sidste vindere. For 

dem som ikke kan huske hvem vinde-

ren var eller var så trætte, at de måtte 

gå hjem inden de sidste finaler, kan så 

her se, hvem der vandt.

Gevinsterne var til 1. pladserne 

en ketsjer og til 2. pladserne et hånd-

klæde.

 

DDA: Rikke og Catrine

DDB: Henriette O og Birgitte

HDA: Tommy og Gert

HDB: Johannes og Peter

MDA: Henriette K og Flemming L

MDB: Solvej og Johannes

HDAF: Tommy og Martin E

 

Hilsen Lasse

Toyota Cup

Rhodos

Taverna
Jyllingevej 10 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 78 06
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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

NYT FRA 50+

Efter at havde spillet 4 kampe, vil jeg 

skrive lidt om vores nye hold. Da vi 

går og bliver ældre og ældre hver dag, 

så besluttede klubben at starte et + 

50 hold mere, så de ældre mennesker 

kommer ind på de rette hold.

Det var med spænding, jeg så frem 

til den første kamp den 10.september. 

Her skulle vi til Hvidovre og møde 

HB2000 i Præstemosehallen, sikken 

en dejlig hal samt stor gæstfrihed i ca-

feteriet. Men vi var ikke så flinke vi 

vandt 8-0. Næste opgave var hjemme 

30.september mod FKIF og blev 7-1.

Den 3. kamp var mod naboerne fra 

Rødovre, RBC den 15.oktober. Den 

kamp så vi frem til for sidste år tabte 

vi, men i år fik de bank 8-0. Det var en 

dejlig søndag.

Den 4. kamp skulle vi til Amager og 

møde SU KFUM - selvtilliden var jo 

bygget op, men efter sidste kamp stod 

der 4-4. Der var dog 3 kampe med 3 

sæt, så det var et retfærdigt resultat.

I referaterne af kampene har jeg 

ikke sat navne på spillerne, men her et 

foto af de smukke mennesker.

Steen Olsen

Godt efterår for 50+ 1

Fra venstre Hans, Torben, Jørn, Annet, Bent, Jane, Steen samt Ole


