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Klubfest s. 12

Klubmesterskaberne i april s. 9

En glad vinder efter klubmesterskaberne i netspil!
den 9. december

Rhodos

Taverna
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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, 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, Pia Madsen
Herlufsholmsvej 15, 2720 Vanløse
Tlf. 26 60 77 59 
E-mail: pia_s_madsen@hotmail.com

Suppleant, Lars Bo Jakobsen
Vanløse Byvej 11 1. tv.
2720 Vanløse
E-mail: vb11@mail.tele.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 
Thomas Madsen, Tlf. 26 83 60 40 

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

VBK-Nyt februar 2006

Senior-trænere
A-trup

Johnny Pedersen
Tlf. 20 12 82 93 

B/C-trup

Kaveh Merabi.

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: 12. april 2006 

VBK-Nyt sponseres af:

Kajs Foto og Atelier
Ålekistevej 42 
2720 Vanløse

Aftalen indebærer, at alt billedmateriale til
VBK-Nyt fremkaldes gratis.
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Ved udgangen af 2005 har vi afsluttet
årsregnskabet for 2005, og som I kan
se inde i bladet, kommer klubben ud
med et lille plus på kontoen, hvilket
jeg personligt er glad for, da det viser,
at bestyrelsen har afpasset aktivite-
terne i forhold til indtægterne. 

Uden at løfte for meget at sløret for
min årsberetning, kan jeg kort nævne
følgende positive forhold fra året der fortsættes næste side

Leder af formand

Peter Vestergaard

lige er afsluttet: Der er kommet en ny
ildsjæl til klubben, i form af vores for-
mand for sponsorudvalget, Michael
Gadegaard.

I løbet af efteråret er det lykkedes
for Michael, Kim Hansen og Lars Bo
Jakobsen, at forhandle kontrakter
hjem med 8 sponsorer. Vanløse
Bladet, Mik M., Flügger farver,
Nordea, Taverna Rhodos, Xitecom og
RSL. Desuden har vi jo stadig
Berthelsen Biler som en god sponsor.
Fra bestyrelsens side kan jeg kun op-
fordre klubbens medlemmer til at
foretage relevante indkøb hos sponso-
rerne og husk endelig at gøre op-
mærksom på hvor du/I har hørt om
den pågældende forretning.

Med de nu 8 sponsorer på banen har
vi kunnet udarbejdet et budget for
2006, hvor vi hæver aktivitetsniveauet
for ungdomsafdelingen, i form af flere
trænere til trupperne. Desuden bliver
der mulighed for at få flere deltagere
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skal vælges nye repræsentanter til be-
styrelsen samt godkendes budget for
2006. Se indkaldelsen inde i bladet.
Jeg håber, at mange af jer kan finde tid
til at deltage i generalforsamlingen og
den efterfølgende fest.

på ETP og mini-ETP. (Elite Trænings
Programmet) 

Hvad der ellers er sket i årets løb,
både i bestyrelsen og i de forskellige
afdelinger, vil vanen tro blive gengivet
til generalforsamlingen, hvor der også

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

Se VBK’s hjemmeside på www.vbk.dk

Som noget nyt og gældende fra 1. ja-
nuar 2006 betaler klubben seniorernes
deltagelse i én åben turnering per
halv-sæson. For ungdommen betaler

klubben deltagelse i to åbne turne-
ringer per halv-sæson. 

Bestyrelsen

Åbne turneringer (senior og ungdom)

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
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Dagsorden for VBKs ordinære gene-
ralforsamling lørdag den 4. marts
2006 kl. 17.00 i Hyltebjerghallen med
efterfølgende fest.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. a) Spilleudvalgsformandens 
beretning.

b) Ungdomsformandens beretning

4. Fremlæggelse af:
a) Revideret regnskab for 2005

(Kassereren)
b) Budget for 2006 (Formanden)

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til æn-
dringer af kontingenstaksen for ung-
domsspillerne, således at de for frem-
tiden skal betale kr. 400 pr. 1⁄2 år.

6. Valg af:
a) Formand (lige årstal): Peter

Vestergaard modtager ikke 
genvalg.

b) Kassereren (ulige årstal):
Christina L. Høyer fortsætter
perioden ud.

Dagsorden for VBKs ordinære generalforsamling
lørdag den 4. marts 2006 kl. 17.00 i

Hyltebjerghallen med efterfølgende fest.

c) SSU-formand (lige årstal):
Michel Karlsson modtager 
genvalg.

d) USU-formand (ulige årstal):
Henrik Pøhler fortsætter 
perioden ud..

e) Bestyrelsesmedlemmer: (2 med-
lemmer lige årstal, 2 medlemmer
ulige årstal): Jørn Pedersen mod-
tager genvalg. Mogens Jeppesen
modtager genvalg. Søren Lisberg
fortsætter perioden ud. Kim
Hansen fortsætter perioden ud. 
2 suppleanter til bestyrelsen (for
1 år ad gangen): Bestyrelsen
foreslår Lars Bo Jacobsen og
Michael Gadegaard.

f) Mindst 3 medlemmer til spilleud-
valget for ét år ad gangen.

g) 2 revisorer (én lige årstal, én ulige
årstal): Dorthe Søegaard Chris-
tiansen modtager genvalg. Tim
Kohring fortsætter perioden ud.

h) 4 medlemmer til festudvalget for
ét år ad gangen. Heraf ét besty-
relsesmedlem.

7. Eventuelt. 
25 års nåle
Åge Hodal’s pokal

50+ har været i kamp 2 gange siden
sidste VBK-nyt. 

26.11. var vi på besøg hos DBK. På
grund af ferie /sygdom m.v. var det
langt fra samme hold som normalt.
Men hvad gør det med gode reserver. 

Bent H. er nu blevet gammel nok til
at komme på ældreholdet og vor fol-
kepensionist Svend blev også ind-
kaldt. Gode hjælpere incl. Ole. 

Vi var så ubeskedne at vinde 8-0. 
DBK manglede en dame fra start -

men de havde heldigvis nogle til træ-
ning i hallen ved siden af, så alle
kampe kunne gennemføres og vel at
mærke uden w.o. 

Da Bent nu endelig var kommet på -
ville han også have noget ud af dagen.
Han og Kit måtte ud i 3 sæt.  

Dagens vin fik Kit lov til at bære
hjem. 

18.12 endnu en udekamp. Denne
gang i Rødovre. Da var heldet ikke
med os. Vi tabte 5-3 men det blev først
afgjort i den sidste HD samt DD.
Begge over 3 sæt. Mogens og Jørn
vandt deres, (de undervurderede vist
modstanderne lidt efter at have vundet
1 sæt 15-3)  mens Hanne og Kit tabte
i 3 hårde sæt. Andre sejre til Kit og
Mogens og Jørn og Steen.  

Vi havde faktisk en kamp med tem-
melig mange tilskuere og en del der
applauderede - det var vist Rød-
ovrefolk. Årsag til de mange tilskuere
var nok ikke vor kamp. Klubbens 1
hold skulle spille lige efter os.

Der var vin til Willy.
I skrivende stund er holdet på en 3

plads i rækken, 1 point efter nr.1 som
vi iøvrigt har slået og nr 2.

Erik

Nyt fra Veteran 50+

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

NYT FRA VETERANAFDELINGEN
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Holdkamp den 21. januar mod
HB2000 2. Så løb vi igen ind i mange
afbud til vores holdkamp. Ud over
skader er der naturligvis også andet
end badminton der skal passes ferie og
familien i det hele taget. Det kan en
holdleder selvfølgelig ikke forstå. Det
er ikke til at forstå at nogen kan finde
på at tage til Ægypten eller Bali, når vi
her har snestorm og ikke mindst skal
spille badminton. På trods af afbud
ydede alle (ikke mindst reserverne) en

god indsats. Men heldet var ikke med
os i dag. De sidste to kampe var ret
spændende, men Lonni og Merete i 4
DD samt Bent og Torben i 3 HD måtte
til sidst kapitulere efter 3 sæt. Vi taber
kampen 8-4. Jeg vil her sige tak til re-
serverne Lonni, Benny, Frank N. og
Bent for deres parathed til at træde
ind. Fidus og vin gik til Bent
Henriksen. Tillykke til Bent.

Mogens

Veteran 1- HB2000 2

NYT FRA VETERANAFDELINGEN
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Malerfirmaet H.F. - v/Henning Frederiksen

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

NYT FRA VETERANAFDELINGEN

400
kampe

Mogens Jeppesen

Holdkamp d. 3. december mod
Posten. VBK vinder 11-1. Alle VBK-
èr spillede op til deres bedste. Skylden
for dette på nok tillægges den ens spil-
ledragt, det ser bare godt ud når VBK
bliver præsenteret korrekt og spillerne
er ens klædt og der ikke stilles op i su-
permandstøj el.lign. Efter indsatsen
var der stor stemmelighed og der
måtte en lodtrækning til. I første om-
gang faldt afstemningen ud til Gerts
fordel, men lige efter dukkede Annet
op (havde taget en lur i badet) med sin
stemme og den ændrede det således at
Kim A fik fidus og vin og Gert æren af
at vaske tøjet, men Gert var gået så
Kim A tilbød at vaske tøjet. Tak for

det og tillykke med Fidusen Kim.

Veteran 1- Posten
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Lørdag den 21. januar tog vi imod
Dragørs 3 veteran, det blev en meget
jævnbyrdig affære.

Dog halsede vi efter i hele kampen,
men til sidst fik vi hevet et 6-6 resultat
hjem.

Michael Gadegaard debuterede som
veteran og vandt begge sine kampe
stort.

Arne vandt også begge sine kampe,
og han spillede endda den sidste og
mest spændende, så det blev 6-6.

Jørn tabte en sjælden gang og så
ovenikøbet begge sine kampe. Vores
fidusabe går ikke altid til den bedste.
Så på trods af alt Jørn´s slid fik han

lov til at slæbe den med hjem. Tillykke
Jørn, ikke alle bliver hjemme for at
hjælpe holdlederen ud af sine proble-
mer, istedet for at tage ud og rejse.

Hilsen Lasse

Veteran 2 mod DB 3

Den 12. marts mødte vi DBK 3 på
hjemmebane og tabte 9-3, så her godt
et halvt efter år, skulle vi møde dem
igen på udebane.

Denne gang har vi lært af første
kamp og vandt 8-4. Torben og Kim var
på visit, og de vandt begge deres
kampe. Kim måtte dog på overarbejde
i begge sine kampe. Inden kampen 
lovede holdlederen Jane, at hun ville få
fidusaben. Han holdt ord, Jane gjorde

det nemt for ham, for hun havde rigtig-
nok fortjent den. TILLYKKE Jane.

Hilsen Lasse

Veteran 2 mod DBK 3
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NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN NYT FRA SPILLEUDVALGET

NYT FRA FESTUDVALGET

Der er heldigvis stadig stor interesse
for at spille turneringer. Interessen er
så stor, at klubbens budget sidste år
blev overskredet med det dobbelte.
For at tilgodese så mange spillere som
muligt gælder følgende:

En spiller får 2 turneringer betalt af
VBK pr. halvår. Al transport og øv-
rige turneringer betaler man selv.

Åbne turneringer ungdom

KLUBFEST Lørdag den 4. marts

Så er det igen tid til den traditionsrige klubfest i forlængelse 
af den årlige generalforsamling. I år vil dette finde sted 
den 4. marts 2006. Generalforsamlingen starter kl. 17.00, og der
vil ved denne lejlighed blive serveret øl og vand til de fremmødte.

Efter generalforsamlingen starter så festlighederne.

I første omgang står den på et festmåltid serveret af Ole ca. kl. 19.00,
og bagefter bliver der rig mulighed for at slå sig løs til musikkens
muntre lyde. Prisen for de fremmødte til både generalforsamling og
klubfest vil være100 kr.

Vælger man derimod kun at komme til klubfest vil det koste 150 kr.

Så meld dig straks til på listen i Hyltebjerghallen eller i Grøndals-
centret, og vær med til at skabe en hyggelig aften.

Med venlig hilsen FESTUDVALGET 

Klubmesterskab 2005-2006

Spilleudvalget indbyder hermed til årets klubmesterskab i Hyltebjerghallen.

Kampe afvikles lørdag den 8. april og søndag den 9. april samt lørdag den
22. april i tidsrummet 13.00-19.00. Husk, at være opmærksom på, at fina-
lerne afvikles samme dag.

Klassificering:
Som udgangspunkt kan man melde sig i alle de rækker, man har lyst til.
Man skal dog være opmærksom på sin klassificering, da man ikke må stille
op i en lavere række, end man er klassificeret. Det er tilladt at deltage i 3
discipliner: Single, ren double og mix-double.

Der spilles i følgende rækker:
Mesterrækken: Alle A-trupspillere og vindere af A-rækken 2005.
A-rækken: Alle B- og C-trupspillere og vindere af B-rækken 2005.
B-rækken: Alle D-trupspillere og vindere af Motionistrækken 2005.
Motionistrækken: Alle motionister.
Veteranrækken: Alle veteraner.

Prisen for at deltage er 50 kr. pr. kategori (pr. person!), som betales inden
din første kamp start. Bolde af 5 kr. stykket kan købes i hallen til de indle-
dende kampe – finalebolde er gratis.

Programmet er foreløbig: 
Lørdag den 8. april afvikles MD i alle rækker samt finaler.
Søndag den 9. april afvikles DS og HS i alle rækker samt finaler.
Lørdag den 22. april afvikles DD og HD i alle rækker samt finaler.

Tilmelding m.m. Spørgsmål rettes til Michel Karlsson tlf. 27 22 87 37 
eller Bent Henriksen 38 74 52 60. 
NB ! Sidste tilmelding: Onsdag den 22. marts 2006  Vel mødt !! 

‘s
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Som efterfølger til sidste klubblads indlæg fra 
Smasher Cup 2005, bringer vi her et sammendrag i billeder...

Smasher Cup 2005


