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forbindelse takke Kim for den energi,
og det helt utrolige stykke arbejde han
har udført i forbindelse med hal pro-
jektet igennem tiden.

Mange TAK for indsatsen, Kim.
At vi i løbet at de næste par år får en ny
hal i Vanløse, vil alt andet lige få en po-
sitiv indvirkning på VBK.
De muligheder jeg ser, er:
● at få samlet klubben i et samlet hal-

kompleks.
● en åbning for tilgangen af børn til

vores ungdomsafdl., som pt. har ca.
25 børn på ventelisten.

● mere træningstid til klubbens elite
(ungdom/senior).

● mere klubliv i den fælles café (den
nuværende).

● mulighed for at afholde åbne turne-
ringer (ungdom/senior).

Ovenstående er kun tanker, men der er
ingen tvivl om, at bestyrelsen i de næs-
te par år, vil arbejde med en strategi for,
hvordan vi i VBK bedst muligt kan ud-
nytte de muligheder den nye hal giver.
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Hyltebjerghallen 2

Leder af formand
Peter Vestergaard

Så lykkedes det….Vanløse får en eks-
tra sportshal.

I forbindelse med ombygningen af
Vanløse Skole, er der blevet bevilligt
penge til projekteringen af en ny hal,
som forventes færdigbygget i løbet af
2005.

Ud over selve byggeprojektet, vil det
arbejde, der nu kommer, være forhand-
linger med KI, Vanløse Skole og de 
øvrige brugere af Hyltebjerghallerne
(1+2) om fordelingen af de nye timer.

En af de bagmænd der har trukket et
utroligt stort læs i forbindelse med be-
arbejdning, forhandling og lobby-ar-
bejde i forhold til Vanløses sportsklub-
ber samt diverse lokalpolitikkere er
vores egen Kim Hansen.

Kim har arbejdet med ideen om en
ny hal til Vanløse i de sidste 8 år, og nu
ser det endeligt ud til at det er lykkedes.

Jeg vil derfor meget gerne i denne

Næste deadline
for VBK-nyt

er den 24. nov.

Har afviklet sin første holdkamp på
udebane mod GBK2. De store klubber
har som bekendt for vane at stille op i
stærkeste opstilling på hjemmebane
(til gengæld kniber det med at stille
hold på udebane), så det var med
spænding vi gik ind til kampen. Det
viste sig desværre at GBK manglede
en mand da kampen gik i gang, så
VBK kom usandsynligt hurtigt foran
med 2-0. 

I første Mix. var Annet og Gert ude
i 3 sæt før sejren var hjemme (Gert løb
ind i en skade, men klarede dog skæ-
rene) de vinder 1 sæt 15/12 taber 2
med 15/8 og 3 sæt vindes 15/12.
Ligeledes måtte Charlotte og Michael
i 2 Mix. ud i 3 sæt, de taber i ombolde
anden sæt med 17/14 og satte skabet
på plads i 3 sæt, som vindes med 15/5.
Merete og Kim vinder 3 mix. Dog
måtte de ud i ombolde i første sæt som
vindes 17/14 og anden sæt vindes flot
15/5. Jane og Allan taber 4 Mix. Stig
og Hans skulle første spilles varme før
5 HD var hjemme efter 3 sæt. Så efter
afvikling af mix og en HD er vi foran
med 6-1. På grund af sin skade var det
tvivlsomt om Gert kunne gennemfører
kampen i 1 HD, men det lykkedes godt
støttet af Michael fik vi en pind mere
og sejren var hjemme. I damedou-
blerne kunne vi kun være med i første
sæt til 12 så var der ikke meget tilbage

og begge DD blev tabt. Kim og Allan
tabte 2 HD efter 3 sæt og Torben og
Mogens kunne følge med 1 første sæt
som blev tabt 17/16 så var der ikke
mere krudt tilbage. Generelt var det
nogle rigtig gode kampe, vi stod alle
godt til hinanden, og vi må nok tilstå
at for en gang skyld var det os der
havde marginalerne på vores side. 
Ved den efterfølgende afstemning om
Fidusen var der stor enighed idet Gert
fik 7 stemmer. Tillykke til Gert.

Mogens  

Veteran 1



4 Nr. 2/2003

Desværre har vi i år oplevet en sen 
sæsonstart på mange af vores motio-
nisttider. Det betyder derfor, at der er
god plads på stort set samtlige motio-
nisttider. 

Og ydermere har vi i år fået en ny
træningstime til motionistafdelingen.
Timen er onsdag 22-23 i Hyltebjerg-
hallen. Pt. er der ikke ret mange på
den nye time. Det betyder derfor også

at samtlige medlemmer er velkomne
som "banehajer", så længe der er
plads. Det vil dog altid være spilleren,
der er tilmeldt timen onsdag der har
fortrinsret, hvis der skulle være fyldt
op på timen.

Yderligere informationer om ledige
motionisttider kan fås hos Jørn Peder-
sen på tlf. 38 74 25 14.

Kim Hansen

NYT FRA BESTYRELSEN

Ledige pladser på motionist-timerne

SPILLEUDVALGET

Der bliver igennem hele sæsonen til-
budt åbne turneringer fra klubber over
hele landet. Alle de turneringer vil vi i
VBK gerne tilbyde til vores medlem-
mer, så du kan komme ud og prøve
kræfter med andre en dem du møder i
hold-turneringen. 

Hvis du i løbet af sæsonen får lyst
alene eller sammen med dine hold-
kammerater at tage ud til en turnering,
så har vi i år fået Kenneth Jørgensen til
at koordinere alt dette. Kenneth vil 
løbende få indbydelserne til turne-
ringerne og vil derfor vide hvor og
hvornår der er turnering lige for dig. 

Hvordan gør du:
1. Ring eller mail til Kenneth.
2. Mød op til turneringen (tilmelding

er bindende).
3. Spil så dine lunger bliver luftet godt

igennem.
4. Vind dine kampe.
5. Få din præmie.

Der er altid et tilmeldningsgebyr til
turneringer. Du betaler selv halvdelen,
resten klare VBK. Hvis du ikke møder
op, skal du selv betale hele beløbet.

Koordinator for åbne turneringer:
Kenneth Jørgensen
E-mail: kennethjorgensen@mail.dk
Tlf.: 36 44 86 07

Åbne turneringer – for seniorer

Tlf. 38 89 00 80 · Fax 38 89 00 81

Frederikssundsvej 288-290
2700 Brønshøj

4YOU Habit 
Flere farver - Før 1499,-

Nu 999,-
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Toyota-Cup 2003

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

Vanløse Badminton Klub afholder
Toyota Cup i samarbejde med

Toyota på Frederiksberg og i Vanløse
Bertelsen Biler A/S

Lørdag den 1. november kl. 08.00-17.30
i Hyltebjerghallen

Der spilles i A og B række som sikrer, at nybegyndere og 
erfarne spillere får noget ud af dagen. God fornøjelse!

Jørn Pedersen

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

VBK trøjesalg
Klubben sælger kvalitets t-shirts med VBK-tryk. Trøjerne er hvide med sort
tryk på både for og bag. Måske har du allerede set nogle af dine klubkam-
merater spille i dem!
Prisen på trøjerne er:
Junior: pr. stk. kr. 30,-

Senior: pr. stk. kr. 60,-
for 2 stk. kr. 100,-

Salgsdage i Hyltebjerghallen
1. november ved Toyota Cup. Der vil være salg det meste af dagen.
8. november ved 1.+2. holdets hjemmekamp.
Der vil være salg fra kl. 15.30-16.00 (kampene starter kl. 16.00)

Søren Lisberg fra motionistafdelingen står for salg af trøjerne.

Klubfest den 15. november
HUSK at efterårets VBK-klubfest løber af stablen lørdag den 15. november.

Så sæt et kryds i kalenderen og meld dig til !
Se efter opslag i hallen el. kontakt din holdleder!



Som det fremgår af formandens leder
på side 3, er der omsider bevilliget
penge til en ny idrætshal i Vanløse. 

En af de absolut vigtigste årsager til
at politikerne den 27. august beslut-
tede at bevillige penge til
hallen er efter min vurde-
ring helt klart, at der har
været enighed om projek-
tet i lokalområdet.

For samtlige idrætsfore-
ninger, institutioner, sko-
ler, politikere og Vanløse
Lokalråd har været enige
om, at en ekstra idrætshal
har været det højst priorite-
rede ønske for den samlede
idræt i Vanløse.

Det at der har været enighed
om, hvor de københavnske po-
litikere skulle placere penge til
idrætten i Vanløse har betydet, 
at vi er kommet før andre bydele,
hvor de forskellige idrætsgrene
har hver deres projekt som de har
kæmpet for.

Hallen vi får i Vanløse bliver
placeret på den anden side af
Lønstrupvej - vejen udfor Hylte-
bjerghallen - så den nye hal og
Hyltebjerghallen kommer derved
så tæt på hinanden som det over-
hoved har været muligt. Der bliver
nemlig kun omkring 40-50 meter
mellem hallerne.
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Samarbejde gav os ny hal !
Der er i første omgang afsat et ram-
mebeløb på mellem 12,1 og 15,9 mill.
kr. og i den kommende måned bliver
det endeligt afgjort, hvor mange pen-
ge der i alt afsættes til projektet.

Hvis der afsættes alle 15,9 millioner
til projektet betyder det, at Lønstrup-
vej bliver lukket for biltrafik så der
også bliver en mere naturlig sammen-
hæng mellem hallerne. Derudover vil
der komme mellem 250 og 300 tilsku-
erpladser i den nye hal.

Hallen forventes indviet ved årsskiftet
2005/2006.

Yderligere oplysninger om halpro-
jektet kan fås ved at kontakte under-
tegnede.

Kim Hansen




