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Det er ikke så længe siden, at der sidst 
kom et VBK-NYT.

Grunden hertil er, at der frem-
over vil udkomme 4 VBK-NYT om 
året, henholdsvis medio februar, maj, 
august og november, med deadline 
den første i de pågældende måneder. 
Tidligere har der vidst ikke været 
nogen dagsorden, der blev overholdt. 
Husk alle er velkommen til at skrive 
til bladet.

En anden ting er, at der er indkøbt 

Leder af næstformand 
Lars Bo Jacobsen

spande til at stille mellem banerne, 
hvori man skal smide brugte fjerbolde. 
Dette er der to grunde til. For det før-
ste ligger der og flyder fjerbolde alle 
vegne, og det kan dem der vedlige-
holder og rengører Hyltebjerghallen 
ikke være tjent med.

Den anden ting er, at det bliver let-
tere at få sorteret fjerboldene således, 
at ikke gode fjerbolde bare bliver kas-
seret. Dette kræver dog lidt diciplin 
af alle. Først at alle brugte fjerbolde 
ender i spandene, og derefter at alle 
rimelige bolde ender som slå bolde.

Næstformanden

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 1. feb. 2008

VBK 5

Efter at femte holdet fra sidste år er 
rykket op som 4 hold, var det tid til 
at samle et nyt hold. Dåben skulle 
stå mod Drive 7, det skulle vise sig at 
blive lidt af en stor mundfuld. På trods 
af store navne som formanden Kim 
Hansen og Kenneth Simonsen gik 
det ikke, vi tabte 8-2. Dagens bedste 
indsats blev udført af U-19 spilleren 

Efter at vi havde tabt den første kamp, 
var det spændende at se om det var ni-
veauet i rækken, men det var det ikke 
og vi vandt i sikker stil 9-1, de gjorde 
ikke meget modstand. Heller ikke 
i de enkelte kampe. SI stillede ikke 
op med nogle damer, så vores fik en 

5. holdets tredie kamp var mod Point 
3. På trods af lidt starts vanske lig-
heder, da der ikke var booket baner 
til kampen i Grøndalscenteret. Vi fik 
så nogle andre baner og kom igang. 
Det gik rigtigt fint efter 2 mix’er, 
4 singler og 1 damedouble, førte vi 
4-3. Cathrine vidste særlig gode tak-
ter, og vandt begge sine kampe, med 

Magnus, som kæmpede og kæmpede, 
og dermed vandt begge sine kampe i 
3 sæt. I herredouble fik han hjælp af 
Kenneth. Det skal siges at alle spillede 
ok, Drive var bare gode. De sidste fem 
der kæmpede var Lillian, Cathrine, 
Morten, Gert og Frank.

Holdlederne

fridag. Nye på holdet var U-19 spil-
leren Bjørn, der gjorde det godt, Kim 
Gylling og Flemming. De erstattede 
Frank, Magnus og Kenneth. Så er vi 
da på tavlen. Skulle nogen have en 
fidusbamse skulle det være Gert der 
vandt sine første kampe.

Holdlederne

hjælp fra Lillian og Kim Hansen. De 
sidste 3 herredoubler sluttede alle 
med sejr til Point, så det endte med et 
nederlag på 6-4. Det var en tæt kamp, 
Magnus tabte 21-19, 22-20, Kim G 
og Frank tabte i tre sæt med 23-21, 
ærgeligt. Morten og Gert vandt flot 
deres singler.

Holdlederne

DBK 7 - VBK 5

VBK 5 - SI 2

Point 3 - VBK 5
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Med ny sponsor på sidelinien, var 
vi klar til vores hyggelige og spæn-
dende motionsturnering Toyota Cup. 
Efter Bertelsens afgang er vores nye 
sponsor Krogsgaard biler Toyota i 
Rødovre. Da vi havde klaret det, des-
værre, typiske sidste øjebliks afbud 
kom stævnet i gang, med en del om-
rokeringer. 75 kampe blev det til og 
spændende var det, ikke færre en 15 
sæt endte 21-20, hvoraf de 4 sæt var i 
tredje sæt.

Inden frokost vandt Jeanette og 
Henriette Krener Dame double A, 
Helle og Trisse Dame double B, Torsten 

og Arne Holdrup herredouble A og 
Torben og Steen herredouble B.

Da alle havde fået en god frokost, 
var der nogle der godt kunne tænke 
sig at komme hjem, men nej det fik de 
ikke lov til, 3 rækker mere skulle af-
gøres. Cathrine og Villy vandt en tæt 
kamp mod Henriette Olsson og Arne 
Holdrup i mix A med 21-18, 21-20. I 
mix B vandt Helle (igen) og Xinyan. 
I Sidste række en herredouble var der 
tre hold i en finale pulje, og da de vandt 
en kamp hver blev stillingen med sæt-

fortsættes næste side

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

Så sad man dér igen! I en bil på vej hen 
til en fremmed hal i en fremmed by. 
“Kom så ind i kampen, gamle kost”, 
sagde undertegnede til sig selv og tog 
“skeen” i den anden hånd. Inde i hallen 
ventede så Næstveds kaffetørstige bad-
mintonfamilier sammen med de tændte 
spillere, som i dagens anledning havde 
taget to til tre kompressorhorn med til 
lejligheden. Skal vi sige, at Db lå over 
de 90, når dåsen blev trykket af! Hvis 
man ikke er vant til sån´ nogen uøkolo-
giske ozondræbere, skal der mere end én 
formaning til fra træneren om at igno-
rere dåserne. Dét kan de altså dernede 
i det Sydsjællandske: Larme (…husker 
tydeligt en holdkamp i Slagelse, hvor jeg 
havde susen for ørerne dagen efter) - og 
så drikke kaffe og spise kringle!

Bortset fra dét var de ikke værst til at 
spille fjer og i første runde så det da også 
halvskidt ud med kun én vunden mixsejr 
af Tomas og Stine. Så kom herresinglerne 
til, men det var også lidt trist, selv om 
der blev kæmpet bravt. Holdet måtte jo 
sande, at med to manglende, men vigtige 

herrer, som von Pøhler og von Allan, var 
det svært fra starten. Da doublerne skulle 
i gang stod det derfor 7-1 til fjenden. 
1. damedouble tabte, mens jeg mu-
ligvis fik en stemme for en vunden 
2. damedouble (eller var det en medli-
denhedsfidus?!). En umådelig lang, men 
god kamp! 

Herredoublerne var spændende. Især 
viste det sig, at der havde indsneget sig 
en herre med en doubleranglisteplace-
ring som nr. 22….i VERDEN! Tag den, 
Vanløse!! Ifølge Tomas og Kenneth var 
han her og dér og alle vegne. Henrik 
Olsson og Mikkel var lige ved og næsten 
- en tre sætter med slutcifrene 22-20. 
Bagefter på bænken var kommentarerne 
fra Olsson: “Hvorfor sker dét her altid 
for os” - hvorefter Solenn slog til med 
krisehjælp. Peter V. og Morten hoppede 
og sprang værre end en unavngiven hop-
pebold og vandt i tre sæt. Resultat: 10-3 
til Næstved. Tak for fidusen og tak til 
Solenn for et grundlæggende godt råd, 
som vi af og til glemmer: 
“Enjoy to play”!

1. holdskamp i Næstved
VBK stævne i Hyltebjerghallen star-
ter 31. januar (1981).

Hyltebjerghallen i Vanløse er  
hjem sted også for Vanløse Badminton 
Klub og på to, muligvis tre lørdage i 
den kommende tid arrangerer klub-
ben et stævne med et bestemt formål: 
Alle klubbens motionister indbydes 
til at deltage i Carlton Cup, der star-
ter lørdag den 31. januar og fortsætter 
7. samt evt. 14. februar.

Her spilles i damedouble, herre-
double og mixdouble, og tilmeldin-
gen må ske senest lørdag den 17. ja-
nuar på de lister, som er fremlagt i 

Hyltebjerghallen. Alt i forventning 
om, at så mange som muligt får lyst 
til at prøve kræfter med andre og del-
tage i det fælles samvær.

De deltagende badminton-motio-
nister slutter af med præmieuddeling 
og denne specielle turnering har ikke 
alene støtte fra Carlton, men også 
fra lokal side: Indehaveren af Damsø 
Sport & Fritid. Tony Bjerre har stillet 
sig til rådighed som sponsor.

Der er adgang for tilskuere, når 
den modne garde svinger ketcheren i 
Hyltebjerghallen.

Historietimen – dengang startede Toyota Cup!

Toyota Cup 2007
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TOYOTA CUP 2007, FORTSAT

tene afgørende. Her vandt Kim og Ole 
Leonhart foran Lars Rasmussen og 
Gert Rasmussen og med Morten og 
Henrik på en tredje plads. (alle havde 
fortjent at vinde).

Dagen sluttede i god ro og orden, og 
skulle jeg ikke tage meget fejl sov alle 

+50

Så er der lidt nyt fra +50 1. Vi har spil-
let 2 kampe indtil nu.

Den 30/9 var vi på besøg i Valby 
hos BK36/VBC. Det var et langt 
klubnavn, og det skylles sammen-
lægning af 2 klubber i Valby.

Vi var spændt på hvordan styrken 
var i den bedre række, som vi er ryk-
ket op i. Det gik over alt forventning 
vi vandt 7-1.

Ole fik “Aben Olsen” fordi han 
svedte den søndag.

Næste kamp var søndag 14/10. 
Vi startede hjemme hos Torben kl. 

7.30 til kaffe og brød samt en lille en, 
rigtigt hyggeligt. 

Vi skulle møde CBK2 fra 
Charlottenlund, det var nogle rigtig 
spændende kampe, og vi vandt 5-3.

Torben fik aben, fordi han lige er 
blevet 60, ja læsere, det er nogle æl-
dre mennesker på holdet, men de kan 
fanden galleme spille.

Vores næste kamp er i Lyngby,
hvor der allerede er afbud, men Bent 
samt Tove har lovet at hjælpe holdet.
Så det er jeg glad for.

Den ydmyge holdleder, Steen

+50 1. hold

Rhodos
Taverna

Jyllingevej 10 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 71 78 06
40 Travel ApS v/ Michael Gadegaard · Ålekistevej 88 · 2720 Vanløse

Tlf. 70 20 10 79  ·  www.40travel.dk

rigtigt godt den nat, og glædede sig til 
Toyota Cup 2008.

En stor tak til vores nye sponsor. 

Motionsafdelingen
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Det gamle 5. hold, serie 30 er frem-
rykket til 4. hold, serie 7 i denne sæ-
son. Det er vi meget glade for og især 
damerne som nu alle kommer i kamp, 
da der i serie 7 skal bruges 4 damer i 
stedet for 2 i serie 30.

Vi havde en fremragende sæson-
start med en sejr på 4-9 på udebane 
over FKIF 4. Man skal jo nok lige 
nævne, at 5 af sejrene var på W.O.

Kamp nummer 2 var knap så god 
set fra vores synsvinkel. Vi spil-

Lørdag d. 6. oktober skulle førstehol-
det forsøge at rejse sig, efter et stort 
nederlag i den foregående holdrunde. 
Denne gang mod Greve 3 på hjemme-
bane. Greve mødte op med et, på pa-
piret, stærkt hold, bestående af gode 
spillere der gennem deres ungdomsår 
har tilhørt Danmarks Elite. Få trofaste 
tilhængere var mødt op for at heppe 
og hjælpe holdet, deriblandt kan næv-
nes den altid trofaste Bent Henriksen. 
Selve kampen begyndte kl. 16.00, og 
her åbnede Tomas Klement og Stine 
Nørgaard ballet på flotteste vis, i det 
de vandt deres 1. mixdouble. Dog gik 
det anderledes i 2. mix hvor Peter 
Vestergaard og Christina Høyer måtte 
se sig slået efter en flot kamp i 3 sæt. 
I Damesinglerne tabte Stine Lassen 
sin 1. damesingle i 3 sæt, mens Heidi 
Zagari viste stor rutine og vandt sin 
2. damesingle overbevisende i 2 sæt. 
Så stillingen var altså lige da herre-
singlerne skulle i aktion. 1. herresingle 
– Henrik Pøhler, havde ugen op til dø-
jet med rygsmerter og måtte desværre 
se sig slået til en stærk modstander fra 
det norske ungdomslandshold. Allan 
Theill vandt efter en maratonkamp sin 
2. herresingle, men desværre måtte 
Henrik Olsson se sig slået i 3. herre-
single. I 4. herresingle vandt Morten 
Dam efter en dårlig start i 3. sæt. Så 
stillingen var efter herresinglerne at-

lede hjemme i Hyltebjerghallen mod 
DROP. Vi havde nogle tætte kampe 
alle sammen, men det lykkedes os 
kun at hive 3 sejre hjem, ØV. Annette 
Sørensen havde til gengæld en god dag 
hvor hun sejrede i hendes 2 kampe, 
2. damesingle med cifrene 21-10 og 
22-20 og 2. damedouble sammen med 
Rikke Kristensen med cifrene 21-10 
og 21-11.

Hun fik en stor buket blomster 
af Benny Persson som i hans kamp 

nummer 100 samme dag, 
havde fået lidt vin og 
blomster af VBK, mange 
tillykke til begge. 

HL, VBK4

ter lige; 4-4. I damedoublerne vandt 
Stine Nørgaard og Christina Høyer ef-
ter en gyser i 3 sæt, mens Stine Lassen 
og Heidi Zagari gjorde rent bord i de-
res damedouble som de vandt i 2 sæt. 
Stillingen var derfor 6-4, inden her-
redoublerne gik i gang. I 1. herredou-
ble vandt Tomas Klement og Henrik 
Pøhler meget overbevisende i 2 sæt, 
mens Henrik Olsson og Allan Theill 
tabte deres 2. herredouble. Så var stil-
lingen 7-5. Skulle VBK have 3 point, 
skulle Peter Vestergaard og Morten 
Dam vinde deres 3. herredouble. 
Hvilket de også gjorde meget overbe-
visende 21-13/21-13. Sejr til VBK!

Førsteholdet er derfor ”fit for fight” 
til næste holdkamp hvor de den 3. no-
vember gæster Næstved.

Traditionen tro skulle fidusbam-
sen uddeles, den gik i denne runde til 
Morten Dam.

Dagen sluttede med en hyggelig 
middag for de 1., 2. og 3. holdsspillere 
der havde spillet den dag.

Det nye 4. hold Sejr til 1. holdet

Holdbilledet viser fra venstre øverst: 
Bent Nielsen, Michael Gadegaard, 
Mikael Mortensen, Benny Persson, Bent 
Henriksen, Rikke Kristensen, Jeanette 
Karlsen, Annette Sørensen, Tove Dam og 
forrest men ikke mindst Jesper Andersen
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Vinaften 
den 18. januar 2008

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

Vi vil gentage succesen fra sidste års vinaften. Vi har fået 
Trørød Vinhandel til at komme igen og fortælle om de 

ædle druer, og Ole vil tilberede noget dejligt mad.

Så reservere fredag den 18. januar 2008 allerede nu.
Der kommer opslag samt tilmelding, når tiden sig nærmer.

Med venlig hilsen Helle og Steen

Toyota Cup 2007
Vi vil gerne byde velkommen til Toyota i Rødovre, Krogsgaard-Jensen 

Biler A/S. Vi er meget glade for, at I er trådt til som sponsor ved 
Toyota Cup, og vi håber på et godt samarbejde i mange år. 

VBK og især motionsafdelingen

Læs mere om Toyota Cup side 4
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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, Lars Bo Jacobsen 
Vanløsebyvej 11, 1. tv. 
2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 00 06 
E-mail: naestformand@vbk.dk 
 
Kasserer, Michael Gadegaard 
Nedertoften 37, 3. tv. 
Tlf. 44 89 16 59 
Mobil 40 40 16 59 
E-mail: kasserer@vbk.dk 
 
Sekretær, Søren Lisberg 
Hvidbjergvej 3, 2. th. 2720 Vanløse 
Tlf. 38 79 55 35 
E-mail: vbk@vbk.dk 
 
Motionistrepræsentant 
Jørn Pedersen 
Veras Allé 25, 2. tv., 2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 25 14 
E-mail: motionist@vbk.dk 
 
Spilleudvalgsformand (SSU) 
Michel Karlsson 
Jydeholmen 45, 1. th 
2720 Vanløse, Tlf. 27 22 87 37 
E-mail: ssu-formand@vbk.dk 
 
Ungdomsformand (USU) 
Kenneth Simonsen 
Flinterup 15 
2720 Vanløse, Tlf. 28 76 36 01 
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 Søndergaard Sørensen 
Lønstrupvej 1. mf. 
Tlf. 38 28 01 39 
E-mail: anette.sorensen@bcbnet.dk 
 
Suppleant, Morten Dam 
Jyllingevej 132B 
Tlf. 36 72 12 76 
E-mail: mortendam@ofir.dk 
 

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

 

Jørn Pedersen, Veras Allé 25, 2. tv. 
2720 Vanløse, Tlf. 38 74 25 14 
E-mail: motionist@vbk.dk 

 
Lars Bo Jacobsen,  

Vanløsebyvej 11, 1. tv. 

2720 Vanløse, Tlf. 38 74 00 06 

E-mail: naestformand@vbk.dk 
 
Stine Nørgaard Larsen,  

Peter Bangs Vej 238, 3. tv. 

2500 Valby, Tlf. 38 74 02 46 

E-mail: steinerklit@hotmail.com 
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Festudvalg 
Michel Karlsson, tlf. 27 22 87 37 
Anette Søndergaard Sørensen,  
tlf. 38 28 01 39 
Jeanette Karlsen, tlf. 38 74 66 30 
Morten Dam, tlf. 36 72 12 76 
 

Senior-trænere 
A-trup 
Solenn Pasturel 

 

B-trup 
Pedro Yang 

 

C-trup 
Anders Jørgensen, Michel Karlsson, 

Henrik Pøhler 
 
 

Åbne turneringer 
Henrik Olsson 
Tlf. 21 48 02 94 
E-mail: heinricholsson@ofir.dk 
 
 

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 
 

Redaktør VBK-nyt 
Kirsten Hansen 
Sylviavej 26, st.tv, 2500 Valby 
Tlf. 38 79 45 53  
E-mail: kha@idenyt.dk 
 
Ansvarshavende red. Kim Hansen 
 
Næste deadline er 1. februar 2008 
 
VBK-Nyt udsendes til alle  
medlemmer af VBK. 
Adresseændringer meddeles til  
Vanløse Badminton Klub 
Hyltebjerghallen 
Lønstrupvej 5, 2720 Vanløse 
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