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Toyota Yaris fra kr. 131.993
Eksl. metallak kr. 3.492 og lev. omk. kr. 3.010

Holdkamp ØBK 3 – VBK 6
Fidusbamsen gik denne
gang til Dorthe.   s. 22

Tillykke til 
Henrik Pøhler!
s. 15

God
ssoommmmeerr!!



VBK-Nyt maj 2003

Senior-trænere
A-trup
Lars Madsen
Håndværkerhaven 14, 2. mf
2400 København NV
Tlf. 23 25 78 76
E-mail: larslangebjerg@hotmail.com

B-trup
Svend Åge Sørensen
Skt. Paulsgade 60
1313 København K
Tlf. 33 11 60 20

C-trup
Tonny Lillholm
Tlf. 49 14 78 98

D-trup
Dave Crossey
Jernbane Allé 34, 2.th
2720 Vanløse
Tlf. 24 21 38 90

Ungdoms-trænere
Henrik Pøhler
Tlf. 38 19 32 12

Dave Crossey
Tlf. 24 21 38 90

Stine Nørgaard
Tlf. 38 74 02 46

Benjamin Christensen
Tlf. 38 86 30 77

Hjælpetrænere:
Danni Larsen, Tlf. 38 74 43 36
Kenneth Simonsen, Tlf. 38 71 70 74

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: 25. juli 2003

VBK-Nyt sponseres af:

Kajs Foto og Atelier
Ålekistevej 42
2720 Vanløse

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

VBK-Nyt maj 2003

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, Karin Schulz
Ålekistevej 166, 1. th., 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 61 85
Email: 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)
Janne H. Simonsen
Gudenåvej 9, 3. mf., 2720 Vanløse
Tlf. 38 86 39 29
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. 38 74 86 89

Suppleant, Søren Lisberg
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 55 35
E-mail: s_lisberg@get2net.dk

SU
Bent Henriksen, Ålekistevej 135 st.
2720 Vanløse, Tlf. 38 74 52 60

Lene Lavrsen, Flakholmen 25, st.th. –
lejl. 5, 2720 Vanløse, Tlf. 38 79 79 23

Michael Back Ryevad
Løvholmen 6, st. tv.
2720 Vanløse, Tlf. 38 76 10 55

Frank Nielsen Lønstrupvej 1, 1. tv.
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 82 41

Bent Nielsen, Hostrupvej 21A
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 67 75

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

Festudvalg
Pia Madsen, Tlf. 38 74 86 89
Bent Nielsen, Tlf. 38 71 67 75
Torben Lausten, Tlf. 35 55 32 52
Anja Mærsk Lund, Tlf. 38 74 05 90

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



22 Nr. 5/2003

tilbud til de aktive, og ikke noget ondt
i det, men vi, som badminton klub, vil
gerne fremstå som et af de bedste bud
på en indholdsrig fritidsaktivitet.

Så hvad kan jeg som formand ønske
mig……

Der skal ikke være nogen tvivl om,
at jeg meget gerne ser, at VBK udvik-
ler sig til at være mere end en klub,
hvor man som medlem, tilbringer om-
kring 1-2 timer om ugen med lidt bad-
mintonspil.

Mit fremtidssyn for VBK viser en
badminton klub, der kan tilbyde andre,
og mere integrerende aktiviteter (på
tværs af trupperne), end ”kun” bad-
minton.

De ideer jeg vil diskutere med besty-
relsen hen over sommerpausen er bl.a.
aktie/anparts spil for senior holdkam-
pene, foredrag med interessante perso-
ner og nye klubber i klubben.

Formålet med at etablere de nye til-
tag er at udvikle klubben således, at
den også i fremtiden vil vedblive med
at være en attraktiv badmintonklub for
alle.
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VBK, kun en 
badmintonklub!!!

Leder af formand
Peter Vestergaard

Nu hvor generalforsamlingen og klub-
mesterskaberne er afholdt og sæsonen
synger så sidste vers, er det tid til at re-
flektere lidt over klubbens ”tilstand”,
de mekanismer der påvirker vores bad-
mintonklub og prøve at åbne lidt for en
mulig fremtid.

Vi har en meget sund badmintonklub
med en god økonomi, alle de medlem-
mer vi har hal-tid til og desuden en
venteliste med ungdomsspillerer, der
meget gerne vil ind i klubben. 

Men…vi har også en badminton-
klub, hvor der kommer færre deltagere
til klubbens sociale arrangementer,
klubfester og klubmesterskaber. Hvad
dette skyldes, kan jeg kun gætte på,
men ord som: kvalitetstid med fami-
lien, samfundets mange tilbud og an-
dre sportsaktiviteter, kan sikkert be-
skrive, hvordan I som medlemmer
prioriterer jeres fritid. Der er jo mange

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 25. juli

Søndag den 16. marts 2003 drog 6. holdet
til Ryparken for at spille sæsonens sidste
holdkamp imod ØBK 6. Vi skulle spille kl.
18.30, hvilket virkelig var et dårligt tids-
punkt på en søndag aften, for vi kunne jo
ikke nå hjem og se Nicolaj og Julie i TV!!!

Nå, men vi kunne intet gøre ved det dår-
lige tidspunkt, ej heller kunne vi gøre no-
get ved den varme der var i hallen. Det var
som at træde ind i en sauna, så odsne var
virkelig imod os fra starten af.

Kampen startede godt ud med de 2 da-
mesingler, hvor Dorthe og Rikke rigtigt fik
svinget ketsjeren! Dorthe var færdig med
sin single efter bare 7 min. hvor hun havde
givet sin modstander lov til at serve i alt 5
gange – resultat 11/1 – 11/2.

Rikke skulle lige i gang først, og måtte
give modstanderen lidt point i første sæt.
Andet sæt skulle bare overstås, så der fik
modstanderen ikke en serv…. 11. server til
Rikke og kampen var vundet – resultat
11/5 – 11/0.

1. mix. gik ikke så godt, Bent H. og
Heidi tabte, og Bents første kommentar ef-
ter kampen var; ”der er nogle der her kom-
met klister under mine sko”  - resultat 3/11
– 4/11.

2. mix. gik derimod
godt. Mikael og Lotte
tabte første sæt, men
kæmpede i 2. sæt med en
vunden duel i ombolde
og 3. sæt vandt de hurtigt
– resultat 7/11 - 13/12 -
11/9.

Så var det herresingler-
nes tur, hvilke vi springer
let hen over…. 4 tabte
herresingler, hvor vi fik

Holdkamp ØBK 3 – VBK 6
følgende kommentarer fra spillerne; ”jeg
er helt vildt forpustet, det har jeg ikke væ-
ret i 3 år”, ”jeg ved ikke hvilken bold jeg
spillede med, det var ihvert tilfald ikke den,
der var på banen” og ”jeg er gået sukker-
kold”.

Damedoublerne var let vundet, dog
måtte Rikke og Dorthe ud i 3 sæt, men
dette var kun pga. deres motto, som lyder;
”hvis det havde være til klubmesterska-
berne, havde vi anstrengt os meget mere”..
Heidi og Lotte klarede det i flot stil, med
resultatet 11/4 – 11/4

Nu tegner der sig en mønster, hvor man
tydeligt kan se hvem der vinder kam-
pene…. Og Dorthes kommentar til dreng-
ene - da stillingen står 6-5 til modstanderne
– var; ”har I virkelig tabt så meget ???”.

Da vi kun mangler den sidste herre-
double, er stillingen 7-5 og vi håbede på, at
Bent H. og Dan kunne hive et enkelt point
hjem, men nej, vi måtte tage til takke med
en tabt holdkamp – resultat 8-5.

Fidusbamsen gik til Dorthe (der havde
”købt” en stemme hos Jesper), tillykke
med bamsen Dorthe, og tak for en god sæ-
son til alle.
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Regel ændringer for dame- 
og mixdouble til den 
kommende sæson
Efter en sæson med afvikling af dame-
og mixdouble til 11, er det nu vedtager i
IBF (Internationale Badminton Fe-
deration) og dermed i DBF, at fra d. 15.
april 2003, skal de to double rækker
igen spille til 15.

Brugerbestyrelsen
Siden sidste klubblad har der været af-
hold et møde i begge de Bruger-
bestyrelsen vi deltager i, dvs. for
Hyltebjerghallen og Grøndalscenteret.
Brugerbestyrelsen for Hyltebjerghallen
har endnu ikke fået nogle klare svar fra
KI vedr. bestyrelsens beføjelser og de
økonomiske forhold omkring de aktivi-
teter Brugerbestyrelsen skal varetage.
KI er specifik blevet bedt om at frem-

bringe et budget der viser hvilke udgif-
ter der forventes afholdt under løs-
ningen af de opgaver Brugerbestyrelsen
skal varetage, men indtil videre har KI
endnu ikke kunne fremvise et sådan
budget for Hyltebjerghallen.

Ændringer til budgettet for 03/04
Efter generalforsamlingen har besty-
relsen diskutere den indsigelse der blev
fremlagt vedr. fest budgettet for den
kommende sæson. Bestyrelsen er derfor
blevet enige om at der til den kommende
sæson skal afsættes yderligere 5.000 kr.
til fest budgettet (total 15.000 kr.). 

www.vbk.dk
Vores hjemmeside er i øjeblikket under
opdatering……så du kan godt støde ind
i oplysninger, der ikke er helt tidssva-
rende. Vi arbejder på sagen.

Fr.sundsvej 288
2700 Brønshøj
Tlf. 38 89 00 80
Fax 38 89 00 81

Nabo til Føtex

NYT FRA BESTYRELSEN

Har du lyst til at holde dig i den gode
form du allerede er i, så er sommertræ-
ning lige noget for dig. 

Hver mandag og onsdag har du mu-
lighed for at løbe og spille sammen med
dine holdkammerater. 

Det hele starter ved Hyltebjerg hallen
kl. 18.00 hvor løbeskoene vil blive luftet
lidt. Hvis der er mere energi efter løbe-
turen er der mulighed for at spille inde i
hallen frem til kl. 20.00. 

Sommertræningen starter 1. maj og
forsætter frem til sæsonstart i august.

Vel mødt !!

Spillerudvalget øn-
sker alle en god og
varm sommer. 

Fit i sommerferien

Husk!!!
Træningslejr for senior i slutningen
af august. Nærmere dato vil følge
med trupfordeling, der vil blive sendt
ud midt i sommerferien.

V.H. Spilleudvalget
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Der var mødt ca. 25 deltagere op til
Generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henrik Søgaard
Olsen, som blev valgt.
HSO kunne konstatere, at General-
forsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning 
(Peter Vestergaard)
PVE, som kun har siddet ét år på pos-
ten som formand, berørte følgende
emner i beretningen:

● Der har været max. bookning på
alle træninger. Vi havde håbet på at
få 6 baner i Hylte-bjerghallen fra
sæsonstart (i forbindelse med at der
skulle lægges nyt gulv), men de
planer blev midlertidigt forkastet –
dog endnu ikke skrinlagt. Det
havde betydet, at vi kunne tage
flere medlemmer ind. 

● Der er brugt en del energi på de ny-
oprettede KI Brugerudvalg. Alle
detaljer er endnu ikke på plads mht.
ansvar og beføjelser. Jørn ”Busser”
Pedersen er VBK’s repræsentant
(formand) i brugerudvalget for
Hyltebjerghallen.

● Ud over de sædvanlige arrange-

menter såsom Toyota Cup, klub-
mesterskaber, fester etc. har der
været afholdt et målsætningsar-
rangement med BS Christiansen
som kick-off. Vi satser på genta-
gelse af tilsvarende arrangementer
i den kommende sæson.

● PVE havde håbet at kunne præsen-
tere en ny målsætning ved
Generalforsamlingen, men tiden er
gået og der arbejdes i stedet med re-
videringen i løbet af sommeren.

● Ved sæsonstart kunne VBK byde
velkommen til et nyt medlem
”Kenneth Jonassen”. Han har op-
nået rigtig flotte resultater i løbet af
året, som har givet VBK en del po-
sitiv omtale. Han har også deltaget
i det sociale klubliv.

Det følgende år byder bl.a. på føl-
gende udfordringer:
● Implementering af nyt EDB-system

fra DIF til håndtering af økonomi/-
regnskab og medlemskartotek.

● Revidering af målsætning
● Muligheden for at få en ny hal i

Vanløse er stadig aktuel – nu i for-
bindelse med skolens udbygnings-
planer

● Nyt klubtøj
PVE sluttede af med at takke resten af

NYT FRA BESTYRELSEN

Referat fra VBK’s Ordinære 
Generalforsamling Lørdag den 15. marts 2003

TILLYKKE, TILLYKKE til Hanne
Nielsen og Bruno Johansen, der begge
spillede deres kamp nr. 100 den 11 ja-
nuar 2003. De fik vanen tro en gave og
blomster. Hjertelig tillykke til jer
begge to. 

Nu det mere alvorlige. Sammendrag
af de sidste 3 holdkampe. 

Den 26. januar 2003 spillede vi mod
KMB  i deres hal oppe under loftet på
3. sal. Meget hyggeligt sted. Men des-
værre fik vi bank. 

6-0 tabte vi. En ringe trøst var det, at
vore 2. mix'er spillede tre sæt mod
dem og det var de ikke vant til. De
havde vundet alle deres kampe i år 6-
0 og i 2 sæt. DE VAR GODE. Bussers
knæ holdt pause den dag, så Mogens
var med. Mogens fik fidusvinen, vi
fik hermed lejlighed til at byde
Mogens velkommen tilbage på banen,
efter han havde holdt pause p.g.a. syg-
dom. Rart at se dig igen Mogens. 

Den 22. februar 2003 mod IPL. Vi
vandt 4-2.

1. og 2. mix og DD vandt i 3 sæt. DD
vandt 3. sæt 11-0 efter vi havde tabt 2.
sæt i ombolde, så det gik jo godt alli-
gevel. Villy og Busser hev sejren hjem
og vandt i 2 sæt. Villy fik fidusvinen,
da han er god til at bakke Busser op,
når Bussers knæ ind imellem skal af-

Veteran 50+ lastes. Jørn Ryg var med, da Bruno var
forhindret, og Hanne og Ryg vandt 2.
mix'en. Tak for hjælpen Ryg. 

Sidste holdkamp mod FKIF3 den
15. marts 2003. Desværre tabte vi.

Vi plejer at vinde over FKIF. Sidst
vandt vi 5-1. Men som de sagde, de
havde taget forstærkning med, da de
havde tabt alle deres kampe i år 6-0,
og én kamp ville de vinde, så det
skulle så gå ud over os desværre. 1.
HD Villy og Bruno kæmpede hårdt og
vandt. Ligeså gik det med Hanne og
Bruno, som også vandt. Så lidt var der
da at glæde sig over. Bruno fik fidus-
vinen for sit gode spil i mix'en. 

Fiduspokalen i år fik Hanne, da hun
er kommet godt igen, efter at hun sid-
ste år holdt pause p.g.a. sygdom. TIL-
LYKKE HANNE.

Vi havde en hyggelig aften alle sam-
men på Oxen. Tak for et godt 
arrangement Mogens.

Rigtig god sommer 
alle sammen.

Kit

VETERANAFDELINGEN
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bestyrelsen, festudvalget, revisorerne
og holdlederne for årets indsats.

3.a Spilleudvalgsformandens beret-
ning (Janne Simonsen)
Også i år har det været en udfordring
at sidde på posten som SU-formand.
Der er ved at ske et generationsskifte i
klubben – en del unge presser på til se-
niortræningen og modsat er der en del
”gamle” spillere som pga. skader, fa-
milie etc. ikke længere er så aktive.
Det har derfor været svært at stille
hold til alle holdkampene.
JS takkede alle SU-medlemmer for
deres store arbejde i årets løb.

Årets aktiviteter:
● Træningslejr i Sorø (august) – ikke

stor opbakning, da kun 20 spillere
deltog, men den forløb godt

● Klubmesterskab i netspil (decem-
ber) – heller ikke her var der stor
tilslutning

● Klubmesterskab afholdes i den 5.-
6. april med finaler den 12. april

Status for trupperne:
● A-truppen har haft Lars Madsen

som træner i år. 1.holdet er i slut-
spillet, men det ser ikke umiddel-
bart ud til, at oprykning til 3. divi-
sion lykkes i år. 2.holdet er i
nedrykningsspillet.

● B-truppen har ikke haft træner i
den første halvdel af sæsonen.
Svend-Åge Sørensen har stået for
træningen i den sidste halvdel.

● C-truppen har haft Tonnie Lillholm

som træner. Han lagde nok for hårdt
ud fysisk, men har fundet niveauet
efterfølgende. Der har været en del
frafald, især piger, på C-truppen.

● D-truppen har Dave Crossey stået
for, og han har sørget for at koordi-
nere hygge og seriøsitet.

● I veteranafdelingen har der været
stor aktivitet bl.a. også i form af so-
ciale arrangementer såsom jule- og
sommerafslutning samt fællesspis-
ning efter holdkampene. Der er
hård konkurrence om pladserne.
Flere af de ældre VBK seniorer har
nu nået veteran-alderen og kan
også hjælpe til holdkampene. 1.ve-
teran håber at kunne blive i serie 3
mens 2.veteran ligger til op-
rykning. +50 holdet ligger midt i
rækken.

En del af det nuværende SU går af
men JS var glad for at kunne konsta-
tere, at Lene Lavrsen, Jan Høier, Bent
Nielsen og Mogens Jeppesen er villige
til at fortsætte.

3.b Ungdomsformandens beretning
(Henrik Pøhler)
Der har været god aktivitet i ung-
domsafdelingen. Bl.a. kan nævnes:

● Etablering af ETP (Elite Training
Programm) for de 5 bedste og æld-
ste ungdomsspillere ledet af Dave
Crossey. Spillerne får specialtræ-
ning 2 timer en gang ugentligt (lør-
dag kl. 9-11), og det har virkelig
været en succes. De skal bl.a. også

Sæsonstatus for veteran 1
I første kamp i serie 3 lagde V1 ud
mod sidste års nr. 3 i rækken.  Det
viste sig hurtigt at vi absolut kunne
være med , det var sort uheld at vi
måtte nøjes med uafgjort 6-6, så det
lovede godt for de kommende kampe.
Den efterfølgende kamp mod CBK2
var en tro kopi  af den første kamp. Vi
lagede os hurtigt foran med 6-3  og var
sikre på at den var hjemme. Men ak, vi
måtte igen bøje os og spillede 6-6.  Vi
taber med cifrene 8-4 til DB, men der
var større jævnbyrdighed  end tallene
viser, det var igen marginaler der ikke
var på vores side (eller noget psykolo-
gisk ?). Kampen mod BC37 vinder vi
sikkert 8 – 4.  I kampen mod KBK2 er
en tro kopi af de første 2 udekampe vi
bringer os hurtigt foran 5-3 og gud
hjælpe mig om ikke vi igen taber de
sidste fire, da blev var holdlederen
ikke i tvivl om at det er noget psyko-
logisk der spiller ind.  Dette bliver be-
kræftet i de 2 sidste holdkamp mod
henholdsvis ØBK og VBC2 som vi
begge taber med 7-5. Vi ender på sid-
ste pladsen i serie 3, men absolut for
gode til at rykke ned. Vi må se kends-
gerningerne i øjenene og vi har uden
tvivl også godt af at komme en række
ned og få noget selvtillid.  Jeg er over-
bevist om at et af værktøjerne til at op-
bygge denne selvtillid er ”social sam-
vær”, det er noget vi skal gøre noget

ved. Selv om det ikke er det mest hyg-
gelige sted i GC at dyrke social sam-
vær, vil jeg alligevel opfordre til at
man i den kommende sæson bruger en
_ time efter træning til en vand og en
snak. 

Desværre mister vi et par spillere;
Erik Astrup kan ikke på grund af ar-
bejde nå træningstiden kl. 17.00, og
Per Jacobsen mener ikke han får ud-
fordring nok i serie 4. 

I denne sæson  er der ikke nogen der
direkte spillemæssigt har skilt sig ud,
og dog er der kampe hvor der er uddelt
æg i enkelte sæt (retfærdigvis skal det
siges at vi har modtaget flere æg) end
vi har uddelt. Men der er èn der har
udskilt sig, Allan, han får ”Fidusen”
tildelt fordi han på trods af mindre
skader stiller op til holdkampe med
efterfølgende rekreation mv. og allige-
vel har haft overskud til at holde det
sociale i hævd, bl.a. tid til en vand og
snak efter træning. Tillykke Allan.

Alle ønskes en god sommer og på
gensyn i august.      

Mogens

VETERANAFDELINGEN
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deltage i seniorafdelingens løbe-
træning til sommer og er efterhån-
den ved at presse på til A-og B-træ-
ningen. Det overvejes at udvide
programmet til også at omfatte
nogle af de yngre spillere.

● Lodseddelsalget er i fuld gang og
igen i år håber ungdomsafdelingen
på et overskud på ca. 10.000 kr.

● Det er i år forsøgt at inddrage nogle
af forældrene i klubarbejdet. Bl.a.
var der forældre med som ledere
ved årets tur til Bornholm (Smas-
her Cup), og det gik rigtig godt.

● Ungdomsafdelingen råder over et
par potentielle ledere – bl.a. Lasse,
Kenny og Danny som i år har fun-
geret som hjælpetrænere. 

● U17 holdet ligger til vinde deres
pulje – de ligger pt. i den 2.bedste
række.

HP sluttede af med at takke Dave
Crossey for hans store engagement i
ungdomsafdelingen og takkede også
trænere og hjælpetrænere.

4.a Kassereren fremlægger revide-
ret regnskab for 2002 (Karin
Schultz):
For første gang i meget lang tid viser
regnskabet et underskud på –43.514 kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til
budgettet:
● Under turneringskontingent havde

vi satset på at få 6 baner i Hylte-
bjerghallen, men til gengæld er mo-
tionist- og ungdomsantallet steget

● Vi har fået 15.000 kr. mere i kom-
munalt tilskud

● Der er indkøbt ny printer og bærbar
computer i årets løb

● Under særlige arrangementer er
bogført foredraget med BS Chris-
tiansen

● Aktivitetspuljen er ikke blevet
brugt

● Trænerudgifterne er lavere pga.
den manglende træner til B-trup-
pen i første halvdel af sæsonen

Der blev stillet forslag fra salen om, at
der bevilliges flere penge til klubfes-
terne for at sikre nye initiativer. Det vil
bestyrelsen overveje.

Regnskabet blev godkendt af General-
forsamlingen.

4.b Kassereren fremlægger budget
for 2003 (Karin Schultz):
Der budgetteres med et underskud på
19.000 i 2003. 

De væsentligste afvigelser i forhold til
sidste års budget:
● Indtægten på turneringskontingent

sættes ned så det igen passer med 5
baner i Hyltebjerghallen

● Kontoen for boldsalg er sat op, da
boldpriserne stiger. Trupperne sti-
ger 10 kr. i boldpenge om måneden
som følge heraf.

● Der er afsat flere penge til træner-
udgifter i ungdomsafdelingen bl.a.
pga. ETP

● Aktivitetspuljen er sat ned, da den

Veteran 2

Ja! Hvad er det for et hold?
● Det er nogle spillere i en

moden alder
● der spænder fra 40 til 57 år 
● som er positive at være

sammen med 
● kan tåle et nederlag - men har ikke

prøvet det i år, rent turnerings-
mæssigt.

Holdet har vundet alle deres
kampe:

VBK. 2 - KBK 4. 12 - 0
HBC. 5 - VBK 2.   5 - 7
VBK. 2 - GSB 4. 11 - 1
GBK. 3 - VBK 2.   3 - 9
VBK. 2 - ABC 3.   7 - 5
KMB. 4 - VBK 2.    2 - 10 
DBK. 4 - VBK 2.     2 - 10

Som I ser, er resultaterne flotte hvilket
er dejligt at kunne skrive sort på hvidt.

Jeg vil sige tak til holdleder, Lasse
for et godt arbejde i sæsonen. Det er
hyggeligt, når du inviterer på morgen-
mad før kampen, samt at vi går ud og
spiser engang imellem efter kampene.

På billedet ser I de smukke menne-
sker på Veteran 2.

Med venlig hilsen 
Steen Olsen

Veteran 2

VETERANAFDELINGEN

Da det har været en god sæson for  ve-
teran 2 med store sejre var det i år eks-
tra svært at skulle uddele fiduspoka-
len, fordi alle 12 spillere har gjort det
godt . Men  12 navne på pokalen var
for dyrt i gravering,  så  Busser er et
dejligt kort navn. Det skal fremhæves

at Busser er en fremragende person
når det gælder om at vise kampånd og
fightervilje  Socialt  er han hyggelig
og har mange underholdende kom-
mentarer. Så fra holdlederens side skal
der lyde et tillykke til dig Busser.

Lasse

PS. Nu mangler vi bare en
spilletrøje, håber bestyrelsen

læser dette indlæg!!!



Nr. 5/2003 178 Nr. 5/2003

ikke har været brugt de seneste år
● arrangementer er hævet med 8.000

kr. da der satses på at holde noget
sådant igen i år.

● Seniorafdelingen skal i år selv be-
tale 1/3 af deltagergebyret ved åbne
turneringer, og som følge heraf er
kontoen for turneringsudgifter sat
ned

● Gebyr holdturnering er sat ned, da
1. holdet ikke forventes at komme i
3. division

Administrativt er det blevet alf for be-
sværligt at opkræve boldpenge, så
derfor vil boldpenge for turneringsaf-
delingen fremover blive opkrævet 2
gange årligt sammen med kontingent
girokortet. 

Budgettet blev godkendt af General-
forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.

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

Vestergaard fortsætter perioden ud
b) Kassereren (ulige årstal): Karin

Schultz modtog genvalg
c) SU-formand (lige årstal): Janne

Simonsen fortsætter perioden ud
d) USU-formand (ulige årstal):

Henrik Pøhler modtog genvalg
e) Bestyrelsesmedlemmer (2 medlem-

mer lige årstal, 2 medlemmer ulige
årstal): Jørn Pedersen fortsætter pe-
rioden ud - Mogens Jeppesen fort-

sætter perioden ud - Pia Danstrup
Gluud modtog genvalg - Kim
Hansen modtog genvalg

2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år
ad gangen):
Bestyrelsen foreslog Pia Madsen og
Søren Lisberg, og de blev begge valgt.

f) Mindst 3 medlemmer til spilleud-
valget (for 1 år ad gangen): Mogens
Jeppesen, Jan Høier, Lene Lavrsen
og Bent Nielsen er villige til at fort-
sætte. SU forsøger selv at finde
flere, så alle trupper er repræsente-
ret.

g) 2 revisorer (1 lige årstal, 1 ulige
årstal) Dorthe Søgaard Christian-
sen fortsætter perioden ud. Tim
Kohring modtog genvalg

h) 4 medlemmer til festudvalget (for 1
år ad gangen). Det nuværende fest-
udvalg ser ud til at fortsætte bestå-
ende af: Pia Madsen, Bent Nielsen,
Torben Lausten og Anja Mærsk
Lund.

7. Eventuelt
Aage Hodal’s ærespokal gik i år til
Karin Schultz for lang og tro ”tje-
neste” i bestyrelsen samt hendes store
arbejde med at holde orden i økono-
mien.

Referent: Pia D. Gluud

U11 Damesingle
1. Caroline Niegaard
2. Line Andersen

U13 A-række Herresingle
1. Arne Debel
2. Mikkel Svendsen
3. Mads Flarup og Frederik Mortensen

U13 B-række Herresingle
1. Martin Olsen
2. Magnus Buus
3. Emil Skaarup og Anders Døssing

U13 A-række Herredouble
1. Arne Debel – Kristian Gad
2. Mikkel Svendsen – Mads Flarup
3. Adrian Olsson – Casper Borg

U13 B-række Herredouble
1. Emil Skaarup – Magnus Buus
2. Anders Døssing – Martin Olsen
3. Silas Larsen – Lasse Preisler

U13 Damesingle
1. Katrine Pedersen
2. Caroline Niegaard
3. Mia Buhelt

U15 Herresingle
1. Kasper Østerby
2. Nicolai Moustgaard
3. Arne Debel og Kristian Gad

U15 Herredouble
1. Kasper Østerby – Nicolai Moustgaard
2. Arne Debel – Kristian Gad
3. Frederik Mortensen – 

Mickey Andersen

U15 Damesingle
1. Rikke W. Hansen
2. Sofie Poulsen
3. Lisbeth Frandsen og Mia Buhelt

U15 Damedouble
1. Luna Johansen – Rikke W. Hansen
2. Sofie Poulsen – Amalie Niegaard
3. Nanna Frejvald – Lisbeth Frandsen

U17/U19 Herresingle
1. Lasse Byrdal
2. Danni Larsen
3. Kenneth Simonsen

U17/U19 Herredouble
1. Jimmi Gerster – 

Danni Larsen
2. Morten Jørgensen – 

Mikkel Nørgaard

U17/U19 Damesingle
1. Katrine Flarup
2. Lea Jørgensen

Jernbane Allé 47 · 2720 Vanløse · Tlf. 38 77 02 58 · Fax 38 71 75 58
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Dødsruten år 2003
Vi må erkende at tiden er ved at nærme sig. Nu sker det snart. Det uundgåe-
lige. Vores årlige åndelige åndehul. Hvor mennesker kommer hinanden ved
på flere planer.

Dødsruten går i luften lørdag den 7. juni - 2003 kl. 11.00 i Sports Café
Hyltebjerghallen.

I år vil der være bindende tilmelding. Det koster 100 kr. at tilmelde sig.
Denne ubetydelige skilling går primært til en udsøgt middag i lokalområdet
samt til lidt lir undervejs. Vi forventer at ankomme på Café Vik 19.15 til lands-
kampen Danmark – Norge.

Sidste tilmelding er fredag den 23. maj - 2003 på opslaget i hallen eller på
følgende tlf. numre: Pøhler: 3819-3212 el. Michel: 2722-8737.

Følgende beværtninger skal besøges:
1. Sports Café HH. 11. Støvlen
2. Café Damsøhus 12. Café Phister
3. Hyltebjerg Bodega 13. Den Gyldne Okse
4. Snoopy 14. Jydepotten
5. Fishers Kro 15. Jydeholm Bodega
6. Munkekroen 16. Damsø Café
7. Grøndals Kro 17. Café Vik
8. Klosterkroen
9. Trinbrættet
10. Skjulhøj Café
Middag i Kit og Steen Terkelsens hyggelige have 
(inkluderet i prisen).

De (k)ærligste hilsner fra Pøhler og Michel.

Da vi har oplevet, at det er blevet alt
for besværligt at få ”kradset” bold-
penge ind, vil boldpenge for turne-
ringsafdelingen fremover blive op-
krævet samlet 2 gange årligt i
forbindelse med kontingent opkræv-
ningen.

Boldpengene vil som nævnt på ge-
neralforsamlingen blive hævet med 10
kr. pr. måned.

Fjerbolde der købes af holdledere vil
fremover koste 110 kr. /dusin.

Det vil lette det administrative ar-
bejde betydeligt, og som spiller er du
fri for at skulle have kontanter med til
træning 1 gang om måneden. Så vi hå-
ber alle vil tage godt imod den nye
ordning.

Mange sportslige hilsner
Bestyrelsen

VIGTIGT ! Ny ordning for boldpenge opkrævning

Et stemningsbillede fra ungdomsmester-
skaberne kunne være: Ivrige spillere, nys-
gerrige søskende, morgentrætte forældre,
stressede trænere og et meget stramt 
program. Ca. halvdelen af ungdomsafde-
lingen, 57 spillere, deltog i dette års klub-
mesterskab. Vi har haft succes med at op-
dele U11 og U13 i A- og B-rækker. Dette
giver flere jævnbyrdige kampe og har
måske lokket nogen ud af busken der nor-
malt ikke ville have meldt sig. Derudover
kunne vi i år notere en stor tilmelding i
U15 damesingle og damedouble hvilket
var glædeligt, da der desværre ofte ikke
melder sig så mange piger til. Vi håber at
dette års succes har afsmittende effekt på
de andre årgange.

Til tilskuernes og trænernes store for-
nøjelse blev der vist meget spændende og
seværdigt badminton. Specielt skal Mik-
kel Svendsen, Mads Flarup og Arne Debel
nævnes for at have spillet nogle flotte
kampe og presse spillerne i årgangene
højere oppe.

Til slut skal der lyde en tak til trænere
og hjælpetrænere for at være behjælpelige
med at få arrangementet til at glide.

Ungdomslederen

Resultater ved ungdoms-
klubmesterskaberne 2003
U9 Herresingle
1. Frederik Q. Bruun
2. Louis Klifforth
3. Christian Snit Kjær

U11 A-række Herresingle
1. Mikkel Svendsen
2. Mads Flarup
3. Janus Hansen

U11 B-række Herresingle
1. Jeppe Kramer
2. Anton Debel
3. Lasse Preisler

U11 A-række Herredouble
1. Mikkel Svendsen – Mads Flarup
2. Janus Hansen – Mikkel Sørensen
3. Anton Debel – Jeppe Kramer

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

Klubmesterskaber for ungdom 2003

UNGDOMSAFDELINGEN
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Tillykke!
Vores alle sammen Henrik Pøhler
(måske bedre kendt som Pølle)
fyldte 30 år mandag den 7. april.
Der skal lyde et stort tillykke til
den gamle mand på 30, og måske
skulle du blive skrevet op til en
plads på veterantræningen. Det
nærmer sig jo……

For de der ikke skulle kende denne
”Pølle” har vi valgt at bringe dette
vellignende foto af ham.

Hilsen ”den vigtige”

30
30

Resultater
Mesterrækken:
DS: 1. Kirsten Hansen

2. Heidi Zagari

HS: 1. Henrik Pøhler
2. Michel Karlsson

DD: 1 Rikke Sigaard/ Stine Nørgaard
2. Heidi Zagari/ Christina Høyer

HD: 1. Tom Larsen/ Tomas Klement
2. Kasper Æbleø/ Dan Skov

MD: 1. Rikke Siggaard/ 
Tomas Klement
2. Christina Høyer/ 
Peter Vestergaard

A-rækken:
DS: 1. Janne Simonsen

2. Dorte Allert

HS: 1. Mikkel Lynge
2. Jimmi Gerster

DD: 1. Lene Lavrsen/ 
Janne Simonsen

HD: 1. Jan Høier/ Torben Lausten
2. Mikkel Nørgaard/ Morten
Jørgensen

MD: 1. Karin Schultz/ Gert Borum

B-rækken:
HS: 1. Flemming Larsen

2. Jesper Berg

HD: 1. Ebbe Brorsen/ 
Kristian Foldager
2. Benny Persson/ Frank Nielsen

MD: 1. Heidi Poulsen/ 
Bent Henriksen

C-rækken:
HS: 1. Jesper Andersen

2. Gert Løvborg

Veteran-rækken
HS: 1. Per Jacobsen

2. Stig Rønnegart

HD: 1. Per Jacobsen/ Stig Rønnegart
2. Erik Nielsen/ Jørn Pedersen

HD: 1. Marianne Monrad/ 
Erik Nielsen

Klubmesterskab i VBK !
Klubmesterskab for seniore blev afholdt i weekenden den 5-6 og 12 april. Der var
i år tilmeldt 66 i fordelt i rækkerne: Mesterrækken, A-rækken, B-rækken, C-ræk-
ken og veteran-rækken. Mange kampe var utrolig velspillede og særlig klubbens
ung-senior var med helt fremme som mestre.
Lørdag den 12. april blev der sluttet af med fest og modeshow, (billederne til højre)
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Malerfirmaet H.F. - v/Henning Frederiksen
Jydeholmen 51 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 15 69

Kampreferat for 6. holdet den 26.01.03
mod Søværnets badmintonklub
”Søndag den 26.01.03 drog VBK 6
holdet til Amager for at spille hold-
kamp mod Søværnets badmintonklub.
Trods tidlig afgang fra Hyltebjerg-
hallen og stor hjælp fra krakkortet
fandt vi endlig hallen på det yderste af
Refshaleøen bag søværnets godt be-
vogtede områder. Samtlige herrer var
fit for fight lige efter omklædning
hvor en hæftig lugt af tigerbalsam i
omklædningslokaltet var indtaget – og
det lovede derfor godt for kampen !
Dan og Lotte kunne dog ikke stille
meget op i 1 mix og tabte i 2 sæt, mens
Bent 2 og Heidi derimod i et tæt opgør
vandt i 3 sæt. Flemming gav os fornyet
håb ved at vinde i 3 sæt i 1 herresingle.
Værre gik det for Jesper, Bent 1 og
Carsten, som alle tabte trods stor og
heltmodig indsats mod værnets top-
per. 1 og 2 dame double ved Cecille og

Heidi, Lotte og Christine, blev begge
skudt i sænk efter en ligeledes helhjer-
tet VBK-indsats. Så kom tiden til her-
redoublerne hvor noget af det tabte
terræn skulle genvindes i en strid
landkamp. Bent 1 og 2 tabte i 2 sæt og
2. Herredouble ved Dan og Flemming
samt 3. Herredouble ved Jesper og
Carsten, desværre alle led samme
skæbne som damedoublerne. Dettte
medførte et sørgeligt sønderskudt
VBK-hold med slutresultatet 9-2.
Denne sene søndag eftermidddags
kampresultat på landjorden mod et be-
dre hold fra Søværnet, blev afsluttet
med tildeling af fidusbamsen til
Flemming for anden gang i træk. Han
takker mange gange ”.

Forfattet af Flemming og Dan

Med vores garvede VBK-drenge blev modeshowet atter en stor 
succes. Tøjet finder du hos Mik. M på Frederikssundsvej i Husum.

Modeshow...

Tøjet er venligst udlånt
af Mik. M på
Frederikssundsvej.
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Vanløse Badminton Klub kom igen på
Verdenskortet. Eller rettere sagt vores
medlem Kenneth Jonassen kom i den
grad på mange badmintoninteressere-
des læber, da han igen førte sig frem
på en måde, så selv Michel Karlsson
har meget at lære endnu.

Kenneth deltog sidst i marts i Japan
Open, hvor han var den dansker, der
kom længst i herresingle idet han op-
nåede en plads i semifinalen.

Ugen efter blev Korea Open afholdt,
og som de fleste sikkert allerede har
hørt vandt Kenneth turneringen! 

Og som om det ikke var nok blev han
i øvrigt også tyskmester for sin klub
SC Bayer 05 Uerdingen mindre end en
uge efter han kom hjem fra Korea.
Godt gået Kenneth!!! Så mangler du
bare at blive klubmester i VBK…..

På trods af de gode resultater i den
tyske holdturnering lukker SC Bayer
05 Uerdingen efter denne sæson, hvil-
ket betyder, at Kenneth til næste år har
valgt at blive medlem i Greve Strands
Badmintonklub.

Klubskiftet får dog ikke betydning for
Kenneth og Anettes sociale deltagelse
i de forskellige VBK-arrangementer.

De har meddelt, at de fortsat vil være
passive medlemmer i VBK, og hyp-
pige gæster til VBK-festerne. Og mon
ikke vi fortsat vil se dem i Hyltebjerg-
hallen onsdag aften til Oles gode
mad?

Fra bestyrelsens side skal der lyde en
stor tak til Kenneth for denne sæson,
og for den reklame vi har fået via med-
lemskabet i klubben. 

Næstformanden

Kenneth Jonassen
igen på verdenskortet
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Toyota Yaris fra kr. 131.993
Eksl. metallak kr. 3.492 og lev. omk. kr. 3.010

Holdkamp ØBK 3 – VBK 6
Fidusbamsen gik denne
gang til Dorthe.   s. 22

Tillykke til 
Henrik Pøhler!
s. 15

God
ssoommmmeerr!!
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Senior-trænere
A-trup
Lars Madsen
Håndværkerhaven 14, 2. mf
2400 København NV
Tlf. 23 25 78 76
E-mail: larslangebjerg@hotmail.com

B-trup
Svend Åge Sørensen
Skt. Paulsgade 60
1313 København K
Tlf. 33 11 60 20

C-trup
Tonny Lillholm
Tlf. 49 14 78 98

D-trup
Dave Crossey
Jernbane Allé 34, 2.th
2720 Vanløse
Tlf. 24 21 38 90

Ungdoms-trænere
Henrik Pøhler
Tlf. 38 19 32 12

Dave Crossey
Tlf. 24 21 38 90

Stine Nørgaard
Tlf. 38 74 02 46

Benjamin Christensen
Tlf. 38 86 30 77

Hjælpetrænere:
Danni Larsen, Tlf. 38 74 43 36
Kenneth Simonsen, Tlf. 38 71 70 74

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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VBKs bestyrelse

Formand, Peter Vestergaard
Bianco Lunos Allé 2A, 2. tv.
1868 Frederiksberg C,
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, Karin Schulz
Ålekistevej 166, 1. th., 2720 Vanløse
Tlf. 38 74 61 85
Email: 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)
Janne H. Simonsen
Gudenåvej 9, 3. mf., 2720 Vanløse
Tlf. 38 86 39 29
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. 38 74 86 89

Suppleant, Søren Lisberg
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 55 35
E-mail: s_lisberg@get2net.dk

SU
Bent Henriksen, Ålekistevej 135 st.
2720 Vanløse, Tlf. 38 74 52 60

Lene Lavrsen, Flakholmen 25, st.th. –
lejl. 5, 2720 Vanløse, Tlf. 38 79 79 23

Michael Back Ryevad
Løvholmen 6, st. tv.
2720 Vanløse, Tlf. 38 76 10 55

Frank Nielsen Lønstrupvej 1, 1. tv.
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 82 41

Bent Nielsen, Hostrupvej 21A
2720 Vanløse, Tlf. 38 71 67 75

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

Festudvalg
Pia Madsen, Tlf. 38 74 86 89
Bent Nielsen, Tlf. 38 71 67 75
Torben Lausten, Tlf. 35 55 32 52
Anja Mærsk Lund, Tlf. 38 74 05 90

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




