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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 

Suppleant, Michael Gadegaard
Nedertoften 37, 3. tv.
Tlf. 44 89 16 59 
Mobil 40 40 16 59 

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 juni 2006
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A-trup
Brian Moesgaard
Tlf. 40 44 87 78 

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
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Tlf. 38 34 11 09 
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Endnu en sæson er overstået, og det
vil derfor være naturligt at se tilbage
på sæsonen, der er gået.

For første gang i mange år havde vi
igen 1. holdet i 3. division. Desværre
var der ikke meget tvivl, om hvor det
bar hen, og holdet rykkede atter ned i
Danmarksserien.

På det sociale område må vi konsta-
tere, at det bliver mere og mere proble-
matisk at fastholde et rimeligt deltage-
rantal til vores klubfester og andre fortsættes næste side

Leder af formand
Kim Hansen

sociale arrangementer, hvilket er en
meget uheldig udvikling.

Lidt godt var der nu også at glæde
sig over. Efter 7 lange år lykkedes det
at få lavet en aftale, der sikrer en stabil
drift af Hyltebjerghallens cafeteria,
der aldrig har været en ”guldgruppe”.

Ole Leonhardt fik med hjælp fra
hallens brugerbestyrelse lavet en kon-
trakt med Københavns Kommune, om
at overtage halvagtsfunktionen, mod
at få tilført økonomiske midler til at
løse denne opgave. Samtidig blev der
frigivet 100.000 til Hyltebjerghallens
brugerbestyrelse, der kan bruges til at
forbedre hallen på flere områder. Så
udover det nu er rentabelt at drive hal-
lens cafeteria, er der samtidig blevet
penge til andre ting.

I tiden fremover vil bestyrelsen ar-
bejde på at få opprioriteret det sociale
liv i klubben, og vi vil gøre meget for
at værdsætte de mange frivillige, der
bruger rigtig mange timer på klubar-
bejdet. Bl.a. er det planen, at vi hvert
år vil invitere alle frivillige til en so-
cial dag med aktiviteter og spisning.

var en stor stigning, og derfor burde
ske gradvis over nogle år

Henrik Pøhler svarede at det stadig
er billigt sammenlignet med andre
klubber, og at spillerene får meget for
pengene.  Lars Bo Jakobsen bekræf-
tede, at andre klubber er dyrere end
400 kr. Anders Jørgensen slog fast, at
VBK stadig vil være billigst.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen ved dirigent.
Henrik Olsen efterlyste formandskan-
didater. Bestyrelsen foreslog Kim
Hansen, der blev valgt uden modkan-
didater.

Kasserer: Christina Høier forsætter
perioden ud.

Seniorspilleudvalgsformand: nye
kandidater efterlyses. Michel Karls-
son vælges uden modkandidater.

Ungdomspilleudvalgsformand:
Henrik Phøler fortsætter perioden ud.

Bestyrelsesmedlemmer Jørn Peder-
sen samt Mogens Jeppesen vælges
uden modkandidater.

Søren Lisberg fortsætter perioden
ud.

Lars Bo Jakobsen (Lasse) blev valgt
for et år på Kim Hansens plads.

2 suppleanter: bestyrelsen foreslog :
Anette Sørensen og Michael
Gadegaard, som blev valgt uden mod-
kandidater. 

Spilleudvalget (min. 3 medlemmer).
Anders Jørgensen og Jesper Andersen

blev valgt. Det var ikke muligt at få en
3. person. (Jan Høier blev efterføl-
gende valgt).

Festudvalget
Michael Karlsson (som represaentant
for bestyrelsen)

Thomas Madsen
Jes madsen.

Revisorer
Tim Kohring fortsætter perioden ud,
Dorthe Søegaard vælges uden mod-
kandidater 

Eventuelt.
25-års nål blev uddelt til Jørn
Pedersen.

Kim Hansen uddelte vin til tidligere
bestyrelsesmedlemmer og medlem-
mer af spilleudvalget.

Mogens Jeppesen blev tildelt Aage
Hodals ærespokal for hans flotte ar-
bejde for klubben. 

Thomas Madsen foreslog medaljer
til ungdommen som belønning for
træningsresultater to gange årligt, og
også at der skulle være tydelige opslag
om sponsorer i hallen.

Michael Gadegaard foreslog ud-
printning/laminerig af tekst fra hjem-
mesiden til ophængning i hallen.

Jes Madsen opfordrede til synligø-
relse af klubben i hallen til nye inter-
esserede der besøger hallen.

Referant, Søren Lisberg 

NYT FRA BESTYRELSEN
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mindre opgaver. Om det er at samle
bolde sammen efter træning, skrive et
indlæg til klubbladet eller lign. er for
så vidt lige meget. Bare vi kan ”løfte i
flok”, og samtidig blive bedre til at
bakke op om klubbens frivillige.

For husk at havde vi ingen frivillige,
var der ikke noget, der hed Vanløse
Badminton Klub!

Kim Hansen

Vi er klar over, at det på ingen måde
opvejer de mange timers arbejde vores
frivillige bruger, men det er en af de få
måder vi kan vise, hvor stor pris klub-
ben sætter på dette arbejde.

Men et er de mange frivillige vi i
dag har i klubben. Noget andet er
holdningen hos resten af klubbens
medlemmer. Vi skal prøve at vende
udviklingen fra den ”kræve-mentali-
tet”, der mere og mere præger vores
samfund, og i stedet forsøge at inspi-
rere til, at alle tager del i det frivillige
klubarbejde, og blive mere beviste om
det ansvar, vi alle har for at drive klub-
ben. Det betyder naturligvis ikke, at
alle skal bruge flere timer på klubben
hver uge, men derimod bliver villige
til at give en hånd med omkring de

For knap tre år siden vedtog de køben-
havnske politikere, at der skulle opfø-
res en ny idrætshal i Vanløse. Hallen
skulle opføres i tilknytning til Vanløse
Skole, som det var planen at udbygge.

Tiden er gået, og det har i hele perio-
der gået både op og ned med troen på,
om hallen nu ville blive opført, eller
om den blev skrinlagt.

Det første spadestik skulle være ta-
get først i november sidste år, men da
det viste sig, at hallen kom til at koste
8 millioner kroner mere end forventet,
gik kommunen i tænkeboksen med
hensyn til, hvad der skulle ske med

projektet. Der har de så været rigtig
længe, men de seneste meldinger går
på, at hallen vil blive opført, og at det
første spadestik skal tages 1. septem-
ber. Hallen vil dermed står klar til
brug ved sæsonstart 2007/2008.

Det er meget vigtigt, at hallen ikke
bliver yderligere forsinket, da det vil
være en stor fordel at kunne tage den i
brug ved sæsonstart. Bestyrelsen gør
derfor, hvad vi kan for at presse på po-
litisk, men om det er nok må tiden vise.

Formanden

Føljetonen om den nye hal
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Ungdomspilleudvalgformandens 
beretning ved Henrik Phøler.
Talte om fremgang på alle fronter-
gode hjælpetrænere, ETP (talenttræ-
ning) skal udvides fra succesfulde 6-7
spillere til 12 spillere. Der er 3-4 
spillere der gør sig gældende på 
A-truppen.

Turneringsmæssigt er der ekstra
pres på træningsivren. Egenbetaling
bliver påkrævet.

Bornholm, lodseddelsalg, jule- og
sommerferieafslutning, træningslejre,
åbenthus- alt kører på skinner.

Frem til sommerferien er målet at
planlægge næste sæson med flere for-
ældreressourcer.

Der blev stillet følgende spørgsmål:
Thomas Madsen spurgte, om alle

spillere på ventelisten kom ind efter
tur. Henrik Pøhler svarede yngste ind
først. Anders Jørgensen spurgte om
der er optagelses eksamen som i andre
klubber. Thomas Madsen: aktive folk
fra ventelisten kommer først ind.

Henrik Pøhler svarede at ”hygge-
spillere” avancerer ikke.

Beretningen blev godkendt.

Reviderede regnskab for 2005 
ved kasserer, Christina Høyer.
Følgende spørgsmål blev stillet.
Michael Gadegaard fik en afklaring
på spørgsmål til konto 3070 konting-
enter.

Jesper Andersen bemærkede at træ-
nerudgifter på 5-holdet var udgifter på

3-4 holdet. Christina Høyer bekræf-
tede.

Michael Gadegaard konstaterede, at
der under indtægt figurerede udgift på
sportstøj, hvilket han fandt forkert.
Christina Høyer tog dette ad notem.

Henrik Pøhler mente det var tydelig
udskilt. 

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2006 ved Christina
Høier på vegne af formanden.
Følgende spørgsmål blev stillet:
Michael Gadegaard havde 2 spørgs-
mål. 1. Mente, at motionistindtægten
var pessimistisk sat. Kim svarede at
evt. tabte timer pga. de nye regler vil
nok ramme motionisterne. 2. Spon-
sorindtægter burde bogføres i regn-
skabsåret, og ikke først, når de kom-
mer ind. Christina Høyer svarede, at
det skyldes personlig erfaing om at
pengene ikke altid kommer ind.

Henrik Pøhler bemærkede, at træ-
nerudgifter figurer på 5. holdet. Der er
reelt ikke fast beløb til træning på 5
holdet, og det blev derfor rettet til 3.-
4. holdet.

Budgettet for 2006 blev godkendt.
Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog kontingentet

for ungdomsspillere hævet fra 300 kr.
til 400 kr. pr. halvår. Begrundelsen var,
at kontingentet ikke er steget i 16 år, og
at trænere og bolde er blevet dyrere.

Michael Gadegaard mente, at det

NYT FRA BESTYRELSEN

fortsættes næste side

Hyltebjerghallen holder sommerluk-
ket fra mandag den 26. juni til søndag
den 6. august (begge dage inklusiv).

Bestyrelsen

Sommerlukning 
i Hyltebjerghallen
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Ved generalforsamlingen i marts blev
undertegnede valgt til formand, efter
Peter Vestergaard i 4 år har varetaget
formandsposten.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at

takke Peter for et rigtig godt samar-
bejde, og på klubbens vegne sige tak
for de mange timer Peter har lagt i for-
mandsarbejdet.

Kim Hansen

Tak for samarbejdet

Som flere af jer sikkert har set, er der
på det seneste blevet spillet til 21, når
de bedste badmintonspillere, har spil-
let turneringer rundt om i Verden. Det
har foreløbig været på forsøgsbasis,
men for en lille måned siden vedtog
det Internationale Badminton For-
bund, at det skulle være permanent.
Altså, at der fremover skal spilles til
21 Verden over.

Danmarks Badminton Forbund skal
derfor i den kommende tid beslutte,
om man vil følge de internationale re-

gler, eller om man vil fastsætte særlige
regler, der skal gælde i Danmark.

Alt tyder dog på, at Danmarks
Badminton Forbund følger de interna-
tionale regler, og vi alle dermed kom-
mer til at spille til 21 i den kommende
sæson.

Vi vil naturligvis informere jer om,
hvad der sker i sagen, og de nye regler
vil kunne findes på klubbens hjemme-
side, hvis de ellers bliver vedtaget.

Formanden

Nye regler i badminton

NYT FRA BESTYRELSEN

Dirigent valget faldt på Henrik Søgård
Olsen, som kunne bekræfte at indkal-
delsen var rettidig indkaldt. 

Formanden beretning blev ikke
holdt af formanden , som var ude at
rejse, men af VBK´s næstformand
Kim Hansen. Som bl.a. talte om den
kommende nye hal.

Der var ros til brugerbestyrelsen for
resultaterne af flere års arbejde med
indflydelse i Hyltebjerghallen, det er
lykkedes at få lavet en driftkontrakt
med Københavns Kommune således
er en 7 år gammel drøm om at få kom-
bineret halvvagtfunktionen med drif-
ten af cafeteriet gået i opfyldelse. Ole
Leoenhart overtog halvvagtfunktio-
nen pr. 1. jan 06 ved en forhandling
der sikrede Ole en økonomisk gevinst,
der betyder at det nu er rentabelt at
drive cafeteriet, og samtidig blev der
frigivet 100.000 kr. til brugerbesty-
relse, der hvert år kan bruges til forbe-
dringer i Hyltebjerghallen. 

Der er afsat 5 millioner kroner til re-
novering af Hyltebjerghallen, der vil
bl.a. blive lagt nyt gulv. Forhåbentlig i
sommerferien. 

Der er indført nye regler der begun-
stiger børnene overfor voksne. Vores
spilletimer er således trængte også i år.
Om vi kan opretholde vores vante ti-

mer vides først til maj. 
På sponsorsiden er der ligeledes stor
fremgang. Det er lykkedes at få sam-
lede sponsoraftaler på 35.000 kr.

Socialt er der dog faldende interesse
i klubben. Kim bedyrede at der, i den
kommende tid, vil blive arbejdet på
den sociale front - da det har positive
følgevirkninger med større klubfø-
lelse og forhåbentlig flere engagerede
medlemmer der vil tage del i det frivil-
lige arbejde.

Afslutningsvis blev alle de mange
frivillige hjælpere der holder gang i
klubben takket.

Beretningen blev godkendt uden
spørgsmål.

Spilleudvalgsformandens
beretning ved Michel Karlsson. 
Denne handlede bl.a. om at de over-
vejes at fra 5 til 4 hold. Busser (Jørn
Pedersen) spurgte om der er mangel
på spillere. Anders Jørgensen svarede,
at der er pga. mangel på niveau. Der
blev foreslået en rangliste, som kan
sætte gang i udviklingen. Henrik
Olsen mente det var nødvendigt at æn-
dre trupsammensætningen pga. evt. ti-
metab. Thomas Madsen foreslog fæl-
les B/C træning på begge dage.

Beretningen blev godkendt.

Referat fra VBK 
generalforsamling 4. marts 2006 
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Mandag den 13. marts afholdt Kbkr`s
badmintonkreds turnering i Hylte-
bjerghallen med deltagelse af spillere
fra følgende klubber: CBK, HBC,
HB2000, KBK, SU. KFUM, ØBK
samt VBK.  Fra VBK deltog 12 spil-
lere fra henholdvis mandag`s og ons-
dag`s holdene. I alt deltog 58 spillere
fra fornævnte klubber.

Traditionen tro startede turneringen
med morgenmad og lettere opvarm-
ning inden strabadserne.

Turneringen blev denne gang af-
holdt og opdelt i 5 puljer i henholdsvis
DD. HD og MIX. Alle deltagere fik 4
kampe over 1 sæt på ca. 10 min. Det
kan nok være det var noget der faldt i
god jord i VBK lejren som tog godt for
sig af retterne også af Ole`s udmær-
kede frokost med efterfølgende præ-
mieoverrækkelse. Puljeresultaterne
blev følgende:
Pulje 1. DD  
Nr. 1 Lotte Kongsfelt VBK (med
makker fra KBK)

Nr. 2 Gerda Vestergaard (med makker
fra KBK)
Nr. 3 Henriette Krener (med makker
fra HBC)
Pulje 2. Mix
Nr. 1 Arne Pedersen VBK (med mak-
ker fra KBK)
Nr. 2 Tommy Jeppesen VBK (med
makker fra KBK)
Pulje 3 Mix
Nr. 1 Bent Hansen VBK (med mak-
ker fra SU.KFUM)
Pulje 4 HD
Nr. 1 Steen Larsen VBK (med mak-
ker fra CBK)
Nr. 2 Kurt Kristoffersen VBK (med
makker fra HB2000)
Pulje 5 HD
Nr. 1 Svend Jensen VBK (med mak-
ker far HB2000)
Vi må se om de grådige VBK`r bliver
indbudt til næste turnering som afhol-
des i HBC  i uge 43. Alt i alt igen en
god dag.

Arne

Motionistturnering 60+

NYT FRA MOTIONISTAFDELINGEN

Mange har gennem tiden beklaget sig
over, at der ikke bliver afsat penge nok
til idrætten i København. Men de se-
nere år, er denne udvikling vendt, og
der er blevet pumpet store summer i
særligt renoveringen af de københavn-
ske idrætsanlæg.

Og der er også faldet lidt af til Van-
løse. Sidste år blev taget i Grøndal
Centret renoveret for godt 30 millio-
ner, og i år er det så kommet til Hylte-
bjerghallen, hvor der er afsat ca. 5 mil-
lioner til renovering.

Det største tiltag er udskiftning af
halvgulvet. Det bliver udskiftet i som-
merferien, og i samme periode bliver
hallen malet indvendigt. Derudover
bliver der foretaget en række andre re-
novering af tekniske installationer og
renovering af omklædningsrummene.

Hyltebjerghallen vil således fremstå
flot og indbydende, når træningen
starter efter sommerferien.

Efter sommerferien vil der også væ-
re rygestop i hallen og alle omkring-
liggende lokaler (omklædningsrum,
cafeteria osv.). Rygestoppet kommer i
forlængelse af, at Københavns Kom-
mune i løbet af få år vil indføre ryge-
stop i alle kommunale bygninger. Bru-
gerbestyrelsen i Hyltebjerghallen har
derfor blot fremskønnet de røgfrie lo-
kaler, hvilket vi håber I vil tage godt
imod. 

Det skal dog understreges, at der er
mulighed for at fravige rygeforbudet i
forbindelse med arrangementer (klub-
fester, vinsmagning osv.).

Formanden 

Renovering og rygestop i Hyltebjerghallen

På den årlige generalforsamling blev
”Aage Hodals ærespokal” som altid
uddelt.

Modtageren af pokalen er en frivil-
lig leder i klubben, der har markeret
sig særligt i løbet af året. 

Valget faldt i år på Mogens Jeppe-
sen, der har været medlem af bestyrel-
sen i 8 år.

Mogens har altid arbejdet utroligt
seriøst, og altid været en vi andre i be-

styrelsen kunne regne med. Så når
Mogens påtager sig en opgave, er der
aldrig tvivl om, at den bliver løst.
Samtidig er Mogens en fantastisk per-
son, der skaber en utrolig god stem-
ning omkring sig.

Udover arbejdet i bestyrelsen har
Mogens været holdleder i mange år.

Et stort tillykke til Mogens!

Bestyrelsen 

Aage Hodals ærespokal

Rhodos
Taverna

Jyllingevej 10 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 78 06
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Bestyrelsen har gennem længere tid
set frem til den kommende halforde-
ling, med spænding og en del nervøsi-
tet. Årsagen er de nye halfordelings-
regler, der er trådt i kraft med virkning
fra den kommende sæson.

Tidligere blev timerne fordelt via
Københavns Idrætsanlægs halforde-
lingsudvalg, og betød at ”ikke mislig-
holdte timer” uanset hvad, var sikret
samme klub den efterfølgende sæson.
En time bliver misligholdt, hvis der
otte gange i løbet af en sæson er under
12 deltagere på en træningstime.

Efter Københavns Idrætsanlæg er

nedlagt, og driften er overgået til
Københavns Kommune, er der vedta-
get helt nye fordelingsregler. Reglerne
prioriterer i højere grad ung-
domsidrætten, og sikrer en bedre for-
deling af idrætsfaciliteterne, der nu
udelukkende fordeles via kommunen,
og ikke som tidligere blev fordelt fra
flere forskellige steder, med mang-
lende koordinering til følge.

Alt dette lyder naturligvis ganske
sympatisk, det store problem er blot,
at vi ikke længere er sikret de samme
timer som året før, på trods af at frem-

Timer frataget i Hyltebjerghallen
Veteran 2 rykker op igen
Søndag den 26. februar kunne
veteran 2 sikre sig oprykning
ved blot at spille uafgjort.
Starten på kampen blev lidt kao-
tisk, først meddelte GBK at de
manglede en dame, så var vi lidt
sure. Så bad vi om at få lov til at
stoppe kampen for at hylde en jubilar,
det kunne vi ikke besluttede deres
holdleder, heldigvis reagerede andre
på deres hold så vi kunne få lov til at
hylde Stig Rønnengart for sin kamp
nr. 200. TILLYKKE Stig.

Vi startede altså med at være foran
2-0. Efter de tre mix’er var vi bagud 
3-2. (Fjerde mix og anden damedobbel
var W.O.) Så tog VBK fat, 5. og 6. HD
vandt. 1. DD vandt i tredie sæt på om-
bolde. 1., 2. og 4. HD vandt, det var 6
sejre i træk! At 3. HD så tabte i tre tætte
sæt, gjorde ikke så meget. Slutresultat
8-4 og oprykningen var i hus. Holdet
bestod at Allan, Stig, Michael H,
Busser, Flemming, Steen J, Arne, Jane,
Alice, Hanne A, Helle og Lasse.

Fidusaben tilfaldt
Helle for sin tilstede-
værelse. TILLYKKE
Helle og fra hele hol-
det tak for din op-
bakning, nu når mod-
standeren ikke turde
møde dig.

Veteran 2 ned på jorden igen
Søndag den 19. marts skulle veteran 2
og GSB 3 spille om hvem der skulle
vinde serie 6. Sagt med det samme,
ramte vi en dag hvor marginalerne
ikke var på vores side. Nederlaget blev
på hele 11-1. Alle kæmpede bravt, 
sådan da. Efter kampen var GSB fak-
tisk i tvivl,  om vi var klar over, at vi
havde tabt stort, for der var ikke et øje
tørt, vi vidste jo, at selv med et neder-
lag var vi rykket en række op, så klub-
ben havde sørget for champagne til os,
ydermere havde vi Bent Henriksen
med der rundede
400 kampe (TIL-
LYKKE Bent) så
3. halvlej vandt 
vi klart. Den ene
sejr vi fik sørgede
Lene og Bent for.
Fidusaben fik
Lene for at have
trukket Bent frem
til en sejr. Tillykke
Lene.

Veteran 2

fortsættes næste side
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De sidste 2 kampe blev begge vundet
5-3. 11. februar mod NBK, hvor vi var
ude i 4 kampe over 3 sæt - de 3 gik til
os og Frank mente, at han skulle ud i 6
sæt denne dag, da han nu ikke havde
været med i nogle kampe. Vandt begge
kampe - godt kæmpet. Vinen gik til
Frank. 1. april var så sidste kamp i
denne sæson og næsten vanen tro også
5-3 - 5 kampe i sæsonen er endt med
disse cifre. Det var mod IPL som vi
normalt har nogle drabelige dyster
med, hvilket også var tilfældet denne
gang. Begge mixer måtte ud i 3 hårde
sæt - desværre for os gik de til IPL. -
Kit  og Hanne vinder DD på WO efter
at have ført 11-9 i 2 sæt. IPL havde re-
serve med - så den efterfølgende mix
kunne gennemføres. Der var vin til
Hanne. Status for sæsonen: 5 vundne
og 2 tabte, hvilket betyder en 2. plads

i rækken, 1 point efter KBK. Tak til
alle spillere både faste og hjælpere for
en god indsats i år. 

Erik

Nyt fra 50+ 

På det seneste bestyrelsesmøde blev
det besluttet, at afskaffe bestyrelses-
festen, der har været en årlig tradition
gennem det meste af klubbens histo-
rie. Bestyrtelsesfesten har udover be-
styrelsen været for spilleudvalget og
redaktøren af klubbladet.

Bestyrelsen mener der i stedet skal

holdes en ”frivillig-dag”, hvor alle
klubbens frivillige kan være med. 

Vi vil derfor invitere klubbens frivil-
lige hjælpere til social hygge og spis-
ning lørdag den 19. august. Alle frivil-
lige vil få tilsendt en invitation i løbet
af den kommende tid.

Formanden

mødet på timerne har været helt i top.
Eksempelvis vil ansøgningen fra en
ny ungdomsforening blive prioriteret
højere end f.eks. vores 1. holdstræ-
ning, der i givet fald vil blive henvist
til en helt anden hal.

Fordelingen til den kommende sæ-
son er nu faldet på plads, og primært
pga. et rigtig godt fremmøde har vi
kun lidt mindre skader i timeforde-
lingen. For selvom et godt frem-
møde ikke er en garanti for at
beholde timerne den efterføl-
gende sæson, spiller det
naturligvis ind i den
samlede prioritering af
ansøgerne til de pågæl-
dende timer. Det kan hånd-
boldklubben VHC/Vidar
helt sikkert skrive under på, da
de har mistet flere timer til den
kommende sæson, men også
har haft en hel del mislig-
holdte timer. Det er derfor
fortsat utrolig vigtigt, at vi

gør alt, hvad vi kan for ikke at mislig-
holde timer i tiden fremover.

Desværre er skolernes idrætsunder-
visning prioriteret højere end vores

voksenidræt. Det har betydet,
at vi har mistet to timer man-
dag fra kl. 12 – 14. Timerne
har vi haft i næsten 30 år, og

de har været benyttet af en
række ældre medlemmer, der

har haft mulighed for at
spille i dagtimerne.

Vi har skrevet til spillerne
på de pågældende timer, og

tilbudt dem andre træ-
ningstimer den kom-

mende sæson. Det er be-
styrelsens klare forventning, at

vi vil kunne få et par formiddag-
stimer, når den nye hal står
klar, så det kun er denne sæ-
son vi må finde plads til spil-

lerne andre steder.

Formanden

Særlig dag for alle frivillige

400
kampe

Bent Henriksen
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Vi har afholdt klubmesterskaber over 3
weekender i et forsøg på at få flere til
at melde sig. I gamle dage var tilmel-
dingen til et sådan arrangement på ca.
100 personer, men de sidste par år har
det været faldende. I år nåede vi det
hidtil laveste med 60 personer tilmeldt.

For at få flere deltagere kunne en mu-
lighed være at lægge det midt i sæso-
nen i nogle af de døde perioder turne-
ringsmæssigt. Skulle I have en god ide,
er vi lutter øre.

Venlig hilsen 
Spilleudvalgsformanden

Resultaterne blev:

Mesterrækken HS
1. Henrik Pøhler
2. Michel karlsson

Mesterrækken DS
1. Stine 

Mesterrækken HD
1. Tomas Jensen/Henrik Pøhler
2. Tom Larsen/Mikkel Lynge

Mesterrækken DD
1. Stine/Christina Høyer

Mesterrækken MD
1. Stine/Tomas Jensen
2. Janne Simonsen/Henrik Pøhler

A-rækken HS
1. Lasse Byrdal
2. Kristian Kulind

A-rækken HD
1. Flemming Larsen/Lasse Byrdal

B-rækken HS
1. Mads Flarup
2. Emil Skaarup

B-rækken HD
1. Mads Flarup/Emil Skaarup
2. Frank/Benny

B-rækken DD
1. Rikke K./Jeanette K.

B-rækken MD
1.  Anette S./Michael G.

Motionist-rækken HS
1. Søren Lisberg
2. Stefan K.

Motionist-rækken DD
1. Pia F./Bente L.

Motionist-rækken MD
1. Jes/Henriette
2. Erik L./Anette S.

Veteran-rækken HD
1. Bent Henriksen/Heine
2. Jørn P./Mogens Jeppesen

Klubmesterskaber senior 2006
VBK-ABC
Efter vores gevaldige øretæve i sidste
runde og set i bakspejlet over vores
skader og afbud gennem sæsonen var
vores placering således at vi i teorien
kunne rykke ned. Hvilket jeg synes
ville være smadrer ærgerligt med det
spillermateriale vi har eller kan råde
over under normale forhold. Selv om
vi alle har nogle drømme, må vi er-
kende, at der er mange ting der skal
klappe, før de opfyldes. Så det var med
en hvis spænding vi mødte op til den
sidste holdkamp mod ABC. En positiv
ting alle vidste før vi gik i gang var, at
uanset hvordan kampen ville enden,
ville vi blive budt på et overdådigt
traktement efter kampen. Det viste sig
at blive en fantastisk jævnbyrdig af-
fære. Der var 7 kampe der gik over 3
sæt, hvor vi trækker det længste strå i
de 4. Peter og Kim C. var i 1. HD i 3
sæt bagud med 12-2 vinder kampen
15-12. Godt gået. Da Gitte og
Charlotte gik ud til 1. DD var de helt
oppe at køre, ”tænkt at de to ældre ko-
ner sad i pausen mellem kampene og
drak øl og røg smøger”. Ja det ville
nærmest være en katastrofe, og de ville
lægge ketcherne på hylden, hvis de
tabte til dem. Helt ærligt så det sku
ikke godt ud efter 1 sæt som de tabte
15-2 (modstanderne slog som en hest
sparker). Dog får Gitte og Charlotte

mandet sig op i 2. og 3. sæt som de
begge vinder 15-13. Slutresultatet på
kampen blev 6-6 og vi har selv sikret
os en ny sæson i serie 3. Ved den efter-
følgende afstemning fik Michael H.
æren af at vaske spillertøjet. Da han
også skulle opbevare tøjet til næste sæ-
son, fulgte der en rødvin med. Fidus og
vin gik til Kurt. Tillykke Kurt. 

VBK-RBC
Da RBC (Rødovre) satsede på at rykke
op, havde de indkaldt forstærkning og
det skal jeg sandelig love for, at vi fik
at mærke. Vi fik en på hatten så det
passer og RBC vinder 11-1. Den ene
forstærkning var høj som et fyrtårn.
Han var simpelthen ikke til at spille
uden om, selv Stig kunne ikke være
med. Annet og Merete vinder vores
ene pind. Peter og Kurt samt Torben og
Michael G. presser dem ud i 3 sæt 
i henholdsvis 2. og 6. HD. Ud over
Michael G`s flotte debut kunne vi fejre
Annet`s 200 kampjubilæum og Tor-
ben`s 400 kampjubilæum. Begge fik
overrakt henholdsvis en vase og en
skål. Da det var hårdt frost og begge
var på cykel til Rødovre, blev blom-
sterne hjemme. Stort tillykke til dem.
Pligten med tøjvask gik til Merete.
Fidusbamse og vin gik til kampjubi-
laren Annet.

Mogens

Veteran 1

NYT FRA VETERANAFDELINGEN
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For ungdomsspillerne sluttede sæso-
nen onsdag den 24/5, hvor trænerne
havde arrangeret afslutning i Hylte-
bjerghallen. Over 50 spillere var forbi
hallen, hvor der blev sørget for alter-
native fysiske aktiviteter og, som tra-
ditionen foreskriver, efterfølgende
burger-spisning hos Ole. 

Under maden blev der tid til at lyk-
ønske de spillere der havde været med
til at vinde holdturneringen i U11- og
U17-rækkerne. Det drejede sig om
Kristian Snitkær, Sebastian T. Larsen,
Victor Simonsen, Emil Jensen,
Christian Nobel og Andreas Søborg
fra U11-holdet og Jens Jacobsen,
Marco Ganneskov, Emil Skaarup og
Magnus Buus fra U17-holdet.

Derudover blev der uddelt pokaler
til Året Kammerat, Årets Talent og

Årets Ungdomsspiller, hvilket kan ses
nedenfor.

Sæsonen starter op igen i uge 34.
Nærmere oplysninger om trænings-
dage og træningstider i den kom-
mende sæson bliver tilsendt i starten
af august.

Usu
Årets Kammerat 2006
U11 Christian Bendixen
U13 Jon Vestergaard
U15 Mathias Wehde
U17 Marco Ganneskov

Årets Talent
Sebastian T. Larsen

Årets Ungdomsspiller
Mads Flarup

NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN NYT FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Ungdomsafslutning

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




