
                                

   

Klubben skifter navn!  

Værebro 
Badm inton Klub   

Bagsværd 
Badm inton Klub

BAGSVÆRD BADMINTONKLUB, AUG. 2006, ÅRGANG 26 
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Vidste du at:  

• Der er sæsonstart den 21. august 2006 
                                 
• Der er informationer fra BBK’s nye formand!  

• Der er indført nye spilleregler  

• Den nye redaktør indfører leder og nye regler til indlæg  

• USU holder Træningsweekend – husk at melde dig til  

• USU’s træningstider er klar  

• MSU planlægger træningsweekend for alle VBK’er over 16 år  

• Der er informationer til amtsholdreserverne  

• Der er sæsonplan fra USU  

• MSU afholder Platteturnering  

• Der burde være referat af Generalforsamlingen og oversigt 
over banefordeling… men hvor er de?  

• DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD: 21. oktober       

Kan du være dig selv bekendt, har du betalt din  

  

NB! I mangel af bedre benyttes i dette nr. stadig det gamle logo. Der arbejdes på 
et nyt logo…
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Leder 

Rigtig velkommen til den første sæson i Bagsværd Badminton Klub 
– BBK. For som m ange forhåbentlig har lagt mærke til har vores 
kære klub skiftet navn til netop dette. Det blev vedtaget med stort 
flertal på generalforsamlingen. Hvad dette giver af fordele og 
problemer må t iden vise…  

Men dette er ikke den eneste nyhed vi skal vende os til i den 
kommende sæson… Der er indført nye regler for pointtælling i 
kampe, hvilket selvfølgelig ligesom et nyt navn giver kraft til 
skeptiske miner og traditionsbundethed. Men allerede nu kan jeg 
sige at jeg er overraskende positiv overfor det nye system – der i 
mine øjne skaber mere spændende kampe og mere intensitet for 
både publikum og spillere.  

Sidst og måske mindst er den nyhed, at undertegnede har 
overtaget posten som redaktør på bladet der flakser i dine hænder 
pt. Om det er godt eller skidt må være op til eftertiden at bedømme 
(måske en anelse melodramatisk – men sådan er han nu engang 
ham SuneT)…  

I hvert fald endnu en gang velkommen, læs lystigt og vær klar til 
en ny og fantastisk sæson i Bagsværd Badminton Klub!  

Sune T  

Krav til indlæg i Klubbladet: 

 

Anvend følgende fonte:   Billeder: 
- Times New Roman          - Højest 0,5 mb størrelse 
- Arial 
- Verdana    Ingen sidefod/sidehoved 
- Comic Sans MS 
- 

 

Ingen sidetal  

Anvend følgende sideopsætning: Normal skriftstørrelse: 14 (minimum) 
- Margen  

• Øverst 1,9 cm 
• Bund 2,54 cm 
• Venstre 2,0 cm 
• Højre 2,0 cm 
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En ny sæson, et nyt navn, nye regler,  
ny formand og nye udfordringer   

Hej alle sammen,  

Efter sommerferien starter den nye sæson 2006/07. Det er ikke en almindelig sæson-

start for VBK, nej. Vi starter den kommende sæson under et nyt navn: BBK (se 

detaljerne i referatet fra generalforsamlingen). Det kendte navn VBK (Værebro 

Badminton Klub) blev ændret til BBK (Bagsværd Badminton Klub).  

Ikke bare det, men vi får også nye regler. Nu spiller vi ikke længere til 11 eller 15 

point, men derimod til 21 point (se også indslag om dette længere frem i bladet). Ikke 

nok med det, så har klubben også fået en ny formand. Og det er mig, Uwe Troldborg. 

Vores tidligere formand, Yngve Midtgaard, valgte at træde tilbage efter 10 års 

formandskab. 

Endnu en gang tak fra denne side til dig, Yngve. Vi takker dig for din stor indsats for 

klubben og håber, at du nu kan få den tid med familien, som du har ønsket dig. 

Til sidst, håber jeg, at alle kan klare de nye udfordringer i den nye sæson.. 

Jeg ønsker alle vores holdspillere held og lykke på klubbens vegne, og jeg håber, at 

alle vores medlemmer får fornøjelse, sportslige udfordringer og glæde ved at være 

med i Bagsværd Badminton Klub.  

Velmødt og mange hilsner 

Uwe Troldborg 

Formand BBK   

NB! Pga. visse folks langsommelighed er referatet ikke at finde i dette blad… 

og heller ikke banefordelingen. (venlig hilsen redaktøren) 
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DET NYE POINTSYSTEM  

Pointtællingen 
• En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point. 
• Den side (banehalvdel), der vinder en duel, scorer et point. 
• Ved stillingen á 20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point. 

(f. eks. 22-20 eller 28-26). 
• Hvis stillingen bliver á 29 vindes sættet af den side, der først opnår 30 point. 
• Den side, der vinder et sæt, server først i næste sæt.  

Skift af side og pause 
• Når den førende side når 11 point, har spillerne et ophold på 60 sekunder. 
• Et ophold på indtil 2 minutter (120 sekunder) imellem hvert sæt er tilladt. 
• I 3. sæt skiftes side, når den førende side når 11 point.  

Single – Serven 
• Ved begyndelsen af et sæt, og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra 

det højre servefelt. 
• Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt. 
• Hvis serveren vinder duellen, scorer serveren et point og skal serve igen fra det 

modsatte servefelt. 
• Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye 

server.  

Double – Serven 
• Der er kun én serv i double. 
• Ved begyndelsen af et sæt og når scoren er et lige pointantal, server serveren fra 

det højre servefelt. 
• Når scoren er et ulige pointantal, server serveren fra det venstre servefelt. 
• Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server 

skal serve igen fra det modsatte servefelt. 
• Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det 

nye servepar. 
• Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det 

samme servefelt hvorfra han/hun servede. Det samme gælder naturligvis for 
modtagerens makker. 

• Det vil sige, at spillerne kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de 
havde serven. 

• Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når 
fejlen opdages. 
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Træningstiderne for sæsonen 06-07 ser således ud:  

Dag Tid Spillere Trænere  

 

Tirsdag 16.00-18.00 Let-øvede og Øvede Sune & Troels 

  

Onsdag 16.00-17.00 Begyndere 1 Elo & Camilla, Kasper &  

    

David (skiftes) 

 

17.00-18.00 Begyndere 2 

  

Torsdag 16.00-17.30 Begyndere og Let-øvede Sune & Camilla, Kasper el.  

    

David (ikke fast endnu) 

   

17.30-19.00 Øvede Erik 

   

19.00-20.30 Udvalgte øvede Per 

  

(Ungseniorer) 

  

Seniorer/Veteraner/Motionister 

  

Fredag 16.00-18.00 Alle (fælles spil/træning) Troels 

  

Træningstiderne er fastlagt med ønsket om at alle spillere får mulighed for at træne 
op til TRE gange om ugen hvis det er ønsket. 
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U13 (1994-95)  

2 hold: D-række – 4 drenge 

 

Hold 1 - Spillere: 
Morten Ebbesen    
Jonas Kofoed 
Asker Øhleschlager 
David Eriksen 

 

Hold 2 - Spillere: 
Andreas Boyle Mehlsen 
Rune Boyle Mehlsen 
Anders Lundgreen 
Jonas Raahauge 

 

Reserver: 
Sebastian Holst 
Ali Ügler 
Daniel Sørensen 
Frederik Skjoldborg 

    

Holdopstillingerne er endnu ikke fastlagte, dette er blot 
udkast. Endelige sammensætninger findes i starten af 
sæsonen.
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U15 (1992-93)  

2 hold:  

 
Hold 1 – C-rækken, 4 drenge 
Lucas Toh   
Hans J. Petersen 
Andreas Lund Olesen 
Mathias Roikjær 

 

Hold 2 – D-rækken, 4 drenge + 2 piger 
Svend Hjelholt  Pernille Ohms   
Søren Rønborg  Helene Reif Andersen 
Asger Møllsøe  Rukan Gøncu 
Asker Mortensen 
Niels Førby 

  

U17 (1990-91)  

1 hold: C-rækken, 4 drenge 

 

Kasper Johansen  
Kristan B. Thomsen 
René B. Mortensen  
Sebastian Kofoed  
Jonas B. Mathiassen 

 

Kasper Prindal-Nielsen 

  

U19 (1988-89)  

1 hold (forhåbentlig bliver der et hold, evt. til en weekendturnering i 
begyndelsen af sæsonen) 

 

Anders Roikjær    Camilla Nissen 
David Toh    Desiree Jørgensen 
Kasper Prindal-Nielsen 
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Lørdag d. 29. september kl. 12.00 – 14.00   

Tag dine forældre med og kom ned og spil en masse badminton, hyg og få 

information om hvad Bagsværd Badminton Klub kan tilbyde.  

Programmet ser ca. sådan ud:  

• Fælles velkomst 

• Fælles opvarmning og leg 

• Forældre-barn spil 

- forskellige former for badminton spil vil blive introduceret 

• Turnering (forældre-barn) 

• Forældre information om BBK – vi har brug for jeres hjælp! 

• Tak for i dag    

Vi håber i vil møde talstærkt op   

Venlig hilsen 
Trænere og USU formand  



 

10

David på 
klatrevæggen        

1.-3. september 2006  
USU afholder igen i år træningsweekend for alle ungdomsspillere. 

Dette er en oplagt mulighed til at komme godt i gang med sæsonen 06-07, få spillet 

en masse fjerbold og lært de andre spillere godt at kende.  

Indhold:  

• Badminton i massevis (træning af slag, 

benarbejde, taktik, fysik og meget mere) 

• Hygge og alternative aktiviteter 

• Fælles overnatning og spisning   

Tider: 

Vi starter fredag aften kl. 19.00 (husk at spise hjemmefra) og 

kører helt til søndag eftermiddag kl. 15.00.  

Pris: 

100 kr. (inkl. mad)  

Tilmeldingsseddel fås hos trænerne  

Venlig hilsen Trænerne (Sune, Troels, Erik, Elo, David, 
Camilla og Kasper) 

Jonas øver netdrop
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Klub Begivenheder    

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

Træningsweekend 1-3 sep. 06 Alle 
Senest 29. 
aug. 

Holdturneringsstart 17 sep. 06 Holdspillere  

Forældre-barn dag 23 sep. 06 
Alle spillere og 
forældre  

Videoaften 3 nov. 06 Fra 10 år og opefter  

Juleturnering USU 16 dec. 06 Alle 
Senest  10 
dec. 

Forældre-barn dag 4 mar. 07 
Alle spillere og 
forældre  

Videoaften 30 mar. 07 Fra 10 år og opefter  

Klubmesterskaber USU 14 apr. 07 Alle 
Senest 10 
apr. 

Hyttetur ? Fra 10 år og opefter ? 
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Øvrige arrangementer   

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

Amts turnering 30 sep.-1 okt. 06

 
U9-U17 ABCD-
spillere  

Badmintonskole 16-18 okt. 06 7-14 år 
Senest midt 
sep. 

LBS - 
LandsBadmintonStævne 

20-22 okt. 06 
Alle U13, U15 og 
U17 spillere  

Overnatningsstævne 25-26 nov. 06 
U13, U15, U17 
MAB-spillere  

SM – 
Sjællandsmesterskaber 

9-10 dec. 06 
U11-U19 EMABC-
spillere  

Begynderturnering 9-10 dec. 06 U13-U15 D-spillere  

AM – Amtsmesterskaber 6-7 jan. 07 Alle  

Badmintonskole 12-14 feb. 07 7-14 år 
Senest midt 
jan. 

Amts turnering 24-25 mar. 07 
U9-U17 MABCD 
spillere  

Vingsted Sommerlejr I 16-22 juli 07 
Alle U11 og U13 
spillere 

Senest marts 

Vingsted Sommerlejr II 23-29 juli 07 
Alle (U13), U15 og 
U17 spillere 

Senest marts 
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Aktivitetsoversigt for MSU 2006 – 2007    

MSU afholder (synes vi selv) sjove, hyggelige og ikke mindste 
badmintonrige arrangementer.  

I sæsonen byder vi på:  

• ”Hjemme” Træningsweekend den 8. og 9. september 2006   

• Platteturnering den 11. november 2006  

• Juleturnering den 9. december 2006   

• Klubmesterskaber den 27. + 29. & 31. marts 2007  

• Grillturnering den 12. maj 2007   

Når vi nærmer os tiden for arrangementerne, vil der blive hængt opslag op 
på MSU’s tavle i klublokalet.  

Kom og vær med – mærk den gode stemning og få nogle nye relationer, 
som måske kan bruges i din næste træningstid.   

God badminton-lyst  

MSU/Eva 
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TRÆNINGSWEEKEND – FOR HVEM?    

Hvem vil ikke deltage i vores hjemmetræningsweekend den 8. & 9. 
september 2006.  

Det er for alle MSU’er – SSU’er & VET’er  

Se flere detaljer her i bladet  

Skynd dig at melde dig til – opslaget hænger selvfølgelig allerede i 
klublokalet……..  

Tilmeding hurtigst muligt – dog senest den 31. august 2006  

Som noget nyt kan du også tilmelde dig hos Eva Helt / MSU på 
e-mail: eva.helt@sol.dk

 

– tilmeldingen er bindende.    
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Lørdag den 11. november 2006 kl. 12 er der igen 
platteturnering. 
Vi gentager succesen fra de foregående år med at 
spille gamle vinylskiver. 
Der er badminton fra kl. 12 til kl. 15 hvorefter vi 
får noget at spise og lidt til halsen. 
Prisen er stadig 100 kr. 
Alle motionister, veteraner & seniorer er velkomne 
til at deltage, det gælder også dem der ikke er så 
øvede. 
Der kommer opslag på msu tavlen den 1. oktober. 

MSU Renè.      
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Kvartalets slag:   

Trukket Baghåndsdrop 
Formål: et trukket baghåndsdrop er et mellemspilsslag fra slås fra dybe 
baghåndshjørne i let til meget pressede situationer. Boldens spilles fladt ind i banen 
lidt bag servelinjen med det formål at forhindre modstanderen i at forbedre sin 
angrebssituation ved at komme tæt på nettet og rulle eller have mulighed for at slå 
bolden ned.  

Udførelse: afhængig af hvor dybt ned i hjørnet man er presset og hvor langt bag 
kroppen slaget slås, drejes grebet ca. 45° fra udgangsgreb mod stegepandegreb. 
Ketsjeren trækkes ind foran kroppen som et normalt baghåndsslag, albuen føres frem 
mod bolden, mens der indadroteres i underarmen. I fremsvinget føres albuen videre 
frem og der udadroteres i underarmen. Lige før slagøjeblikket, når ketsjeren peger 
skråt opad og udad, låses armen og føres/trækkes i samme position ind foran kroppen. 
Herved bliver slaget fladt og forholdsvis hårdt, og kraften fra slagbevægelsen 
overføres til kroppen, hvorved man bevæger sig hurtigere frem i banen – klar til 
yderligere at forbedre sin situation.   

Kvartalets slag blev præsenteret af:   

Der Überst S.Une   

I samarbejde med:  

WWW.BLIVTRÆNER.DK

  

og 
WWW.8WONDERS.DK

  

http://WWW.8WONDERS.DK
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VBK`s bestyrelse sæson 2005/2006    

Uwe Troldborg, formand  
Tlf. 44 44 51 60  
Værebrovej 228, 2880 Bagsværd  
klubformand@e-box.dk

   
Poul Nørgaard, næstformand  
Tlf. 44 44 00 75  
Ulrikkenborg Plads 2. 3. tv., 
2800 Kongens Lyngby  
naestformand@e-box.dk

  

Annelise Bryde, kasserer  
Tlf. 44 49 03 48  
Mosedybet 8, 2880 Bagsværd  
kasser@e-box.dk

   

Jørgen Florin, sekretær 
Tlf. 44 98 76 83  
Skovkæret 25, 2880 Bagsværd  
sekretaer@e-box.dk

   

Steen Christensen, VET formand 
Tlf. 44 65 51 81  
Knastebakken 105, 2750 Ballerup  
veteran@e-box.dk

   

Linda Hansen, SSU formand  
Tlf. 44 44 31 56 
Ketilsvej 111, 2880 Bagsværd  
ssu@e-box.dk

  

René Wedell Nielsen, MSU formand 
Tlf. 44 44 41 12  
Frodesvej 51, 2880 Bagsværd  
mereni@mail.dk

  

Kenth Sørensen, HOU formand 
Tlf. 45 93 00 03 
Buddingevej 94, 2800 Lyngby 
haludvalg@e-box.dk

   
Haludvalg/HOU  

Kenth Sørensen, formand 
Tlf. 45 93 00 03 
Buddingevej 94, 2800 Lyngby  

Arne Haagensen  
Tlf. 44 44 43 63  
Halbjørnsvej 73, 2880 Bagsværd   

Seniorspilleudvalg/SSU   

Linda Hansen, formand  
Tlf. 44 44 31 56 
Ketilsvej 111, 2880 Bagsværd  
ssu@e-box.dk

   

Veteranudvalget/VETR    

Steen Christensen, formand  
Tlf. 44 65 51 81  
Knastebakken 105, 2750 Ballerup   

Hans Hansen  
Tlf. 44 92 86 15   
Pilegårdsvej 24 st.tv, 2730 Herlev   

Tommie Simonsen   
Bagsværd Hovedgade 81, 2A  
2880 Bagsværd     

Ungdomsspilleudvalg/USU       

Hjalmar Tom Benediktson  
Tlf. 44 44 32 39 
Løvfrøvej 23, 2880 Bagsværd  

Janik Helt Mortensen 
Tlf. 39 66 90 18 
Vejringenvej 33, 2730 Herlev  
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Iben Førby 
Tlf. 44 44 36 74 
Bondehavevej 66, 2880 Bagsværd  

Motionistspilleudvalg/MSU  

René Wedell Nielsen, Formand 
Tlf. 44 44 41 12 
Frodesvej 51, 2880 Bagsværd 
mereni@mail.dk

  

Finn Prindal-Nielsen 
Tlf. 44 44 31 56 
Ketilsvej 111, 2880 Bagsværd  

Eva Helt Mortensen 
Tlf. 39 66 90 18 
Vejringenvej 33, 2730 herlev   

Redaktion BBK-bladet   

Sune Levy Thomsen   
Tlf. 27 29 30 54 
Torbenfeldtvej 23, 2. th,  
2700 Brønshøj   
hit_me_sonnie@hotmail.com

  

Festudvalg/FU    

Nedsættes efter behov                                            
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27. september 

2006    

Sæsonstart:  

Mandag den 21. august 2006   

 

HALLEN  44  44  07  93  

KONTOR 44  44  37  00   

Kontort id Tirsdag 1 9 .0 0 – 1 9 .3 0    
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