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Vidste du at:  

                                

 
Den nu knapt så nye redaktør sparker r*v med en leder 

 
USU afholder Klubmesterskaber 

 

USU afholder hyttetur, og hvor .? 

 

Du kan komme på badminton sommerlejr 

 

USU s træningstider er stadig klar 

 

Der er resultater fra USUs holdkampe 

 

Der er billeder fra USUs Juleturnering 

 

Du kan tage din mor og far med til Forældre-barn badminton 

 

MSU og SSU har afholdt Juleturnering  og der er billeder! 

 

MSU og SSU afholder Klubmesterskaber 

 

Der er KLUBAFTEN med RSL og Transocean Sport 

 

Der er kæmpe Klubfest efter mesterskaberne 

 

Der er GRILL TURNERING i slutningen af sæsonen 

 

Du skal sætte X i kalenderen  Træningsweekend 2007 

 

MSU indkalder til spillermøde 

 

Der er indbydelse til Generalforsamling 26. februar 2007

  

Der er en ny Special Feature: Baghånds krydsnetdrop 

 

DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD: 1. maj   

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

 



 

3

 
Leder

 
Her fra os/mig på redaktionen ønskes I alle et fabelagtigt nytår. 
Og forhåbentlig også et fantastisk år for Bagsværd Badminton 
Klub

  
Der er snart generalforsamling, og jeg håber at der bliver et 
talstærkt fremmøde, det er jo vores klubs fremtid det endnu 
engang handler om. Sidst skete der væsentlige ændringer, så lad 
os se om der er kommet styr på det. 

 

I dette nummer du netop nu hager dig fast til, er der mange ny-
klassiske indslag, men også mange vigtige informationer om 
kommende arrangementer så hæng blot i og giv dig i kast. Det er 
sæsonens største blad med utallige indslag og rapporter, så frygt ej 
kedsomheden den næste time

  

Som opfølger på sidste nummers artikel om netnedtagning må jeg 
sige at min skuffelse over modtagelsen er stort set lige så lille, som 
netnedtagningen stadig på visse dage er dårlig (?!?  hvis man da 
kan sige sådan). Dem som føler sig ramt: vær søde at gøre jer 
gode Tak 

 

Sune T 

  

Krav til indlæg i Klubbladet (.doc): 

 

Anvend følgende fonte:   Billeder: 
- Times New Roman          - Højest 0,5 mb størrelse 
- Arial 
- Verdana    Ingen sidefod/sidehoved 
- Comic Sans MS 
- Monotype Corsiva   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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BBKs Ungdomsafdelings største interne turnering 
Aldersopdelt turnering i alle kategorier: 

DS, HS, DD, HD og MD          

 

Turneringstart kl. 12.00 

 

Fælles spisning, f est og underholdning kl. 18. 30 

 

Godnat kl. 22.30  
(de 15 årige og ældre fortsætter lidt længere) 

 

HUSK!!!! 

 

Badminton- og festtøj 

 

At varme godt op (du skal være klar kl. 12) 

 

Kæmpe så godt du kan  

TILMELD DIG NU!!! SENEST D. 30. MARTS  

MELD DIG TIL MED MAKKER (I DOUBLER) ELLER ALENE (VI 
FINDER EN MAKKER)  

Venlig hilsen trænere og formand
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Endnu engang har Bagsværd Badminton Klubs ungdomsafdeling 
fornøjelsen af at invitere DIG

 

med til et af årets absolutte højdepunkter   

Den intet mindre end legendariske HYTTETUR

  

Hold udkig efter opslag i klublokalet og seddel vedrørende denne 
enestående mulighed der er specielt for DIG!!!     

Finn i mange udgaver       

                  Forvirring    

             Sidste års deltagere
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Igen i år kan vores unge badmintonspillere 
komme på sommerlejre fyldt med badminton, 
spas og løjer

  

DGI Nordsjælland (tidl. Frederiksborg Amt) afholder som 
altid nogle fantastiske sommerlejre på Vingsted Centret 
ved Vejle. 6 dage med badmintontræning, sjov, 
turneringer, massage, mental træning og meget andet:  

Vingstedlejr I 16-22 juli 07 Alle U11 og U13 spillere 

Vingstedlejr II 23-29 juli 07 Alle (U13), U15 og U17 

 

DGI har derudover også kortere lejre i andre perioder af 
sommerferien. Her er det 4 dage med en masse træning, 
spil og hygge, og badminton spillere fra hele landet.  

Træningslejr 5.-7. april 07 Vingstedcenteret 

U11-U13 lejr 1.-5. juli 07 Vingstedcenteret 

Pige camp  1.-5. juli 07 Vingstedcenteret 

       U15-U17 

U15-U17 lejr 5.-9. juli 07 Vejle (?) 

U9 + forældre 11.-15. juli 07 Midtfyns Fritidscenter 

       camp 

Familie lejr 11.-15. juli 07 Fuglsø centeret 

U15-U17 camp 1.-5. august 07 Vingstedcenteret 

U11-U13 camp 5.-9. august 07 Vingstedcenteret 

Snak med Sune om lejrene eller se på DGI badmintons hjemmeside
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Træningstiderne for resten af sæsonen 06-07 ser således ud:  

Dag Tid Spillere Trænere  

 

Tirsdag 16.00-18.00 Let-øvede og Øvede Sune 

 

Onsdag 16.00-17.00 Begyndere 1 Elo & Kasper &  

    

David 

 

17.00-18.00 Begyndere 2 

  

Torsdag 16.00-17.30 Begyndere og Let-øvede Sune & Camilla 

   

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.      

Kan du være dig selv bekendt, har du betalt din  
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U13 (1994-95)  

1 hold: B/C-række  4 drenge 

 

Hold 1 - Spillere:   Reserver: 
Morten Ebbesen    Sebastian Holst  
Jonas Kofoed    Ali Ügler 
Asker Øhleschlager    Frederik Skjoldborg 
David Eriksen 
Anders Lundgreen 

 

Resultater: 
Bagsværd 

 

Holte  0 - 6 
Snekkersten - Bagsværd 
Holte - Bagsværd 
Bagsværd 

 

Snekkersten 

   

U17 (1990-91)  

1 hold: C-rækken, 4 drenge 

 

René B. Mortensen  
Sebastian Kofoed  
Kasper Prindal-Nielsen 
Jonas B. Mathiassen 

 

Resultater: 
Bagsværd  Frederiksværk 0  6 WO  
Alsønderup  Bagsværd  
Bagsværd 

 

Holte  6  0 
Græsted  Bagsværd   
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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 

 

Resultater: 
Alsønderup  Bagsværd 4 - 2 
Bagsværd 

 

Hareskov  6 - 0 
Frederikssund 1  Bagsværd 6 - 0 
Bagsværd 

 

Ålholm  5 - 1 
Hareskov  Bagsværd  0  6 
Bagsværd  Alsønderup 6 - 0 

  

Hold 2 

 

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

 

Resultater: 
Bagsværd 

 

Ramløse 
Ramløse  Bagsværd  8  0 WO 
Bagsværd 

 

Hundested  0  8 WO 
Hundested  Bagsværd  8  0  
Bagsværd  Hørsholm  0 - 8 

  

Information om holdturneringen, spilledatoer og spillesteder findes på:  

www.dgi.dk/Frederiksborg_Amt/badminton/Ungdom/Holdturnering.aspx

  

Information om de øvrige klubber (i tilfælde af at kontakt er nødvendig) findes på:  

www.dgi.dk/Frederiksborg_Amt/badminton.aspx

   

Under linket: Klubber i amtet

  

http://www.dgi.dk/Frederiksborg_Amt/badminton/Ungdom/Holdturnering.aspx
http://www.dgi.dk/Frederiksborg_Amt/badminton.aspx
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Billeder taler højere

              

         
      Der var masser af handicap til de lidt for   

         skarpe. Og store forhindringer på banerne

  

Og store forventninger
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Mærkværdige baner     
Mærkværdige mennesker med runde maver                      

   Boksende julemænd

       

   Og en vidunderligt glad,        
spændt op til spas og lir

      

     fantastisk velfungerende        
gruppe af TABERE

        

 Men de var glade alligevel 
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Søndag d. 4. marts kl. 10.00 

 

12.00   

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  
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Klub Begivenheder   

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

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 ? 

   

Øvrige arrangementer  

 

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

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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Lørdag den 9.december 2006, blev der afholdt juleturnering for MSU og SSU.   

Der var mødt 26 friske spillere op og vi havde en rigtig dejlig dag, med en masse 
gode kampe, og en masse rå hygge. Der blev spillet i 2 rækker. I den ene række fik 
man 4 kampe, og så en finale kamp, hvis man var så heldig at gå videre. I den anden 
række fik man 5 kampe, inden finalen. Så man må sige, at der skal god råstyrke og 
god kondition til, for at deltage i juleturneringen. René og Finn, havde som sædvanlig 
mikset en masse gode par. Der var flest mix, mod hinanden, men der blev også spillet 
mix mod doubler. Inden de to finaler, serverede vores nye formand Uwe, velfortjent 
æbleskiver og glöck til alle.  

Finalerne blev lidt af et familie opgør.  

Merete / Bjarne, skulle møde Iben / René og  
Janne / Allan skulle møde Annelise / Christian  

Resultatet blev.  

Førstepladsen gik til Iben / René og  Janne / Allan 
Andenpladsen gik til Merete / Bjarne og Annelise og Christian.  

Der var fine præmier til vinderne.  Første præmien, var to flotte fyrfadslysestager, og 
anden præmien var en stor æske chokolade.  

Efter alt det dejlige spil, var der dømt julefest, hvor der blev serveret lækker buffeet, 
med en masse dejligt mad. Der blev spist, drukket og hygget, og bagefter, var der 
som sædvanligt rigtig godt musik, så der blev danset  rigtig meget, inden festen 
sluttede, med fælles dans, til vores afslutnings kendings melodi. Smoke on the 
wather.  

Tak til alle deltagerne, og en kæmpe tak til Finn og René, som hvert år, arrangerer 
denne dejlige juleturnering og julefest.  

Vi glæder os til det nye år, med mange spændende turneringer og fælles hygge.   

Mange hilsner fra  

Christian og Janne Skou 
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Rene, Iben, Merete og Bjarne hygger sig inden festen starter  

  

og det samme gør Janne, Allan, Annelise og Christian  
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Dejlige dansepiger  Pawn, Eva og Annelise  

   

Pernille, Eva og Pawn  mens mændene hygger i baren  
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Dejlige mænd i baren  Lars, Bjarne og Christian  

   

Formand Uwe tager også billeder  
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.     

Klubmesterskaber for senior, veteran & motionister bliver afholdt den 27-29-31. 
April 2007.    

Om tirsdagen den 27. marts kl.18 spiller vi dame & herredouble med 
finaler. 
Torsdag den 29. marts kl. 18 spiller vi dame & herresingle med 
finaler. 
Lørdag den 31. marts kl.12 spiller vi mixdouble med finaler.  

Vi spiller i  A, B & C række. 
A rækken er for senior, veteran 1 & motionist 1. 
B  rækken er for motionist 2-3-4 
C rækken er for motionister der ikke spiller på hold.  

Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at rykke tilmeldte op i en 
højere række hvis de har vundet de foregående år.  

Hvis der ikke er tilmeldinger nok i en række slår vi flere rækker 
sammen.  

Prisen er stadig den samme lave pris. 
Single 35 kr. pr. person.   
Double 25 kr. pr. person.  

Sidste tilmelding er torsdag den 22 marts 2007.  
Vi håber der er mange der tilmelder sig så vi kan få mange gode 
kampe. 

Velmødt SSU & MSU.  
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RSL & Transocean sport.   

I forbindelse med klubmesterskaberne kommer 
RSL & Transocean sport og viser deres 
varesortiment.  

Der vil være badmintontøj, sko & ketsjere og de vil 
blive solgt til ekstra ordinære priser.  

Det kommer til at foregå om tirsdagen den 27. 
marts fra kl. 18 til ca kl. 21.  

Selvom du ikke spiller klubmesterskaber er du 
meget velkommen til at komme og se på udvalget.  

MSU Renè 
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Lørdag den 31. marts er der klubfest. 
Vi starter kl. 18 efter mixdoublerne. 
For kun 100 kr. får du alt dette. 

 

Festmenu. 

 

Vin. 

 

Hyggeligt samvær. 

 

Discotek Finn & Renè. 

 

Fri dans.  

Er det noget for dig så skriv dig på 
tilmeldingen! 
Sidste tilmelding er den 27. marts. 
Tilmelding er bindende. 
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Årets sidste turnering bliver lørdag den 12. maj.  

Vi starter med at spille badminton fra kl. 12 til 
kl.15. 
Bagefter starter vi grillen og hygger os med mad 
og musik.  

Alle motionister, veteraner, seniorer & passive 
medlemmer kan deltage  

Der kommer opslag op i klubben den 1. april.   

MSU Renè  
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Sæt 

 

i kalenderen.  

Nu er det snart tid til træningsweekend igen. 
Vi har booket Sakskøbing sportshal og camping den 14-
15 & 16. september 2007.   

Prisen bliver kun 700 kr. for hele weekenden. 
Opslag med flere informationer og tilmelding bliver 
hængt op den 1. april.  

MSU Renè  
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Til: alle MSU-holdspillere og  

alle som spiller som reserve på vores holdreserver 
alle som er interesserede i at komme til at spille på hold 
alle som er interesserede i at spille som reserve på hold  

I indkaldes hermed til spillermøde mandag den 16. april kl.19.30 
Mødet går ud på at få en klar melding fra jer om, hvem der er interesseret i at 
spille:  

- på jeres gamle hold 
- på andre hold 
- på nye hold 
- som reserve 
- eller .?  

Da vi ved, at der til hver sæson sker ændringer, er det vigtigt at møde op. Der er 
mødepligt for holdkaptajnerne.  

Vi håber naturligvis på at se alle, og såfremt man er forhindret i at komme, er det 
en god idé at give holdkaptajnen eller MSU besked om ens ønsker/planer, så vi har 
noget konkret at arbejde ud fra.  

På mødet vil vi tale om:  

1. Årets holdresultater  
- herunder op- og nedrykninger 

2. Information fra holdene 
a. Holdsammensætningen for sæsonen 2007/2008        
b. Brug af reserver 

3. Nye interesserede til amtsholdene 
4. Status på holdkaptajnernes håndtering af kampdatosændringer 
5. Forslag fra mødedeltagerne til nye arrangementer 
6. Evt. 

MSU Renè
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Bagsværd Badminton Klub  

26. februar 2007 kl. 19.00  

i Klublokalet    

Grundet strukturomlægningen i Klubben, så regnskabsåret nu 
følger kalenderåret, holder vi Generalforsamling mandag d. 26. 
februar 2007.  

Fra denne sæson bliver den årlige Generalforsamling holdt sidste 
mandag i februar.  

Der vil komme opslag i klublokalet og på hjemmesiden:  

w w w .vbk- badm inton.dk

   



 

25

   

Kvartalets slag:   

Baghånds krydsnetdrop 
Formål: Slaget er primært et offensivt slag, der spilles som returnering på lige 
netdrop eller lige drop fra baglinjen (for at gøre modstanderens løbebane så lang som 
mulig). Slaget er en finte  der vises lige netdrop i baghåndssiden, men bolden slås 
hurtigt kryds, så tæt som muligt på nettet.  

Udførelse: Udgangspositionen er med ketcherbenet i et stemskridt pegende ud mod 
baghåndshjørnet og kroppen en smule med siden til nettet. Ketcherarmen er i 
skulderhøjde pegende ud mod hjørnet, albuen let bøjet således at underarmen peger 
en smule opad. Grebet er drejet ca. 45-55 grader med uret (mod tommelfingergreb) 
og ketcheren peger let nedad og ud mod hjørnet. Denne position holdes når bolden 
nærmer sig  hermed viser man lige netdrop. Kort før bolden rammer ketcheren laves 
et meget kort tilbagesving der blot består i at albuen strækkes og underarmen roteres 
en smule udad, således at ketcheren føres ud på ydersiden af bolden. Fremsvinget 
herefter er en let bøjning i albuen og en yderligere rotation udad i underarmen 
samtidig med at der knækkes i håndleddet  så ketcherens bane bliver mere parallel 
med nettet fra venstre mod højre (for højrehåndede). Bolden træffes i skulderhøjde, 
og ketcherbevægelser følger med bolden et kort stykke, hvorefter man trækker tilbage 
mod midten af banen med ketcheren løftet. 
Forhåbentlig er modstanderen trukket frem mod det lige netdrop, og har pludselig 
endnu længere at løbe for at nå bolden.  

Kvartalets slag blev præsenteret af:   

Der Überst S.Une  

I samarbejde med: 
WWW.VBK-BADMINTON.DK ,  
WWW.BLIVTRAENER.DK

  

og 
WWW.8WONDERS.DK

http://WWW.VBK-BADMINTON.DK
http://WWW.BLIVTRAENER.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  
uwe.troldborg@mail.dk

   

Poul Nørgaard, næstformand  
Tlf. 44 44 00 75  
Ulrikkenborg Plads 2. 3. tv., 
2800 Kongens Lyngby 
choco@post11.tele.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 
joergen.florin@amagerbanken.dk

   

Steen Christensen, VET formand 
Tlf. 44 65 51 81  
Knastebakken 105, 2750 Ballerup 
spcxx@dk.hempel.com

   

Linda Hansen, SSU formand  
Tlf. 44 44 31 56 
Ketilsvej 111, 2880 Bagsværd  
dak.adk@get2net.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

   
Bjarne Persson 
bjp@niras.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  
dak.adk@get2net.dk

   

Veteranudvalget/VETR    

Steen Christensen, formand  
Tlf. 44 65 51 81  
Knastebakken 105, 2750 Ballerup 
spcxx@dk.hempel.com

    

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

Tommie Simonsen   
Bagsværd Hovedgade 81, 2A  
2880 Bagsværd     
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Ungdomsspilleudvalg/USU     

Erik Toh, formand 
Tlf. 50 93 14 83 
Triumfvej 82B, 2800   

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

Janik Helt Mortensen 
Tlf. 39 66 90 18 
Vejringenvej 33, 2730 Herlev  

Iben Førby 
Tlf. 44 44 36 74 
Bondehavevej 66, 2880 Bagsværd  

Marianne Lund Olesen 
Tlf. 44 49 49 51 
Elmevænget 25, 2880 Bagsværd  

Gerd Pedersen 
Tlf. 45 93 18 82 
Ellestien 7, 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 
dak.adk@get2net.dk

  

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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6. marts 2007    

Klubmesterskaber:  

Senior, motion, veteran: 27. + 29. + 
31. april   

Ungdom: 14. april   

 

KONTOR 44  44  37  00   

Kontort id Tirsdag 1 9 .0 0 

 

1 9 .3 0    

Benyt vores hjemmeside:  

w w w .vbk- badm inton.dk

 


