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Vidste du at:  

                                

 
Den nye redaktør fører med en leder  

 
Der er Lynkursus i Nedtagning af net  

 

USU s træningstider er stadig klar  

 

Der er sæsonplan fra USU  

 

USU afholder Juleturnering  

 

MSU og SSU afholder Juleturnering   

 

MSU afholder Platteturnering  

 

Der er referat fra Generalforsamlingen  

 

Der er indbydelse til Generalforsamling 26. februar 2007

   

Der er en ny Special Feature: Holdt forhåndsclear  

 

DEADLINE NÆSTE KLUBBLAD: 21. januar       

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

  

Dette blad finder du også på:  

w w w .vbk- badm inton.dk
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Leder 

Så er stilen sat for BBK bladet, og det er med bankende hjerte at 
endnu et nummer går i luften  og intet mindre end julenummeret. 
Med mange faste klummer og indslag, men også nye og 
interessante indlæg, for eksempel et opdragende (anonymt) kursus 
i netnedtagning, hvilket i sig selv ikke synes som et belastende 
emne, men alligevel sætter grå hår i hovedet på flere unavngivne 
personer. Ligeledes er der som den begavede læser sikkert allerede 
har lagt mærke til i dette nummer stort fokus på vores fantastiske 
hjemmeside: 

www.vbk-badminton.dk

  

Her finder du blandt meget andet hele dette blad, og de tidligere 
numre, samt informationer om hold og fremtidige arrangementer. 
Tidligere formand Yngve har nu lagt sin energi i at få siden til at 
køre optimalt, og det er ikke så lidt eller let

 

Men nok om det  her til sidst et lille kald om hjælp: 
Redaktøren håber i sit stille sind, at snart endnu flere vil sende 
spændende indlæg, for der er masser at tage fat på. Og samtidig at 
de ting der burde være med  for eksempel den stadig manglende 
banefordelingsplan  snart kommer med (og det til tiden).  

Vel mødt og fornøjelig læsning  

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 

 

http://www.vbk-badminton.dk
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Hvordan tages nettene i hallen ned? 

Følg denne vejledning i hvordan nettene i hallen bør tages ned, og 

du gør det nemmere og meget hurtigere for de næste brugere, 

specielt ungdomsspillerne at sætte dem op igen. 

 

1. Løsn nettet i den ene side (tag 

ikke nettet helt af stolpen) 

2. Løft stolpen op 

 

3. Sæt igen netkant snoren fast 

 

4. Læg nettet i folder op over 

den løftede stolpe, mens du 

bevæger dig mod den anden 

stolpe 

 

5. Til sidste løftes begge 

stolper og sættes ved siden 

af hinanden på vognen



 
Træningstiderne for 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. 
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U13 (1994-95)  

1 hold: B/C-række  4 drenge 

 

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

 

Reserver: 
Andreas Boyle Mehlsen 
Rune Boyle Mehlsen 
Jonas Raahauge 
Sebastian Holst 
Ali Ügler 
Daniel Sørensen 
Frederik Skjoldborg 

   

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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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   
Niels Førby  Helene Reif Andersen 
Asger Møllsøe  Rukan Gøncu 
Asker Mortensen 

    

U17 (1990-91)  

1 hold: C-rækken, 4 drenge 

 

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

 

Kasper Johansen  
Kristan B. Thomsen 

   

Kampprogram og resultater findes også på vores hjemmeside:  

w w w .vbk- badm inton.dk
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Bagsværd Badminton inviterer til masser af jul og hjul og hygge og nygge 
og så lidt fuldstændig og total balladeagtig og useriøs badminton

   

For alle ungdomsspillere          

 

Juleturneringstart kl. 12.00 

 

Fælles spisning, f est og underholdning kl. 
18.00 

 

Godnat og glædelig jul kl. 23. 00  
(de 15 årige og ældre fortsætter lidt længere) 

 

HUSK!!!! 

 

Nissehue 

 

gave til ca. 20 kr.  

 

badminton- og festtøj  

TILMELD DIG NU!!! SENEST D. 6. DEC. 
Nisselige halløjsaer fra trænerne  
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Klub Begivenheder   

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

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 ? 

 

Øvrige arrangementer  

 

Dato Aldersgruppe Tilmelding 

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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Lørdag den 9. december afholder SSU & MSU den 
årlige juleturnering.  

Vi starter kl. 12 med at spille. Og om eftermiddagen 
serverer formanden sin  gode gløgg .  

Alle klubbens medlemmer over 16 år kan deltage, dette 
gælder også de passive medlemmer, og det er lige meget 
om du er verdensmester eller nybegynder der er plads 
til alle da vi tager højde for styrkeforholdet når vi 
sammensætter doublerne.  

Prisen er kun 25 kr.  

Der er tilmelding på fællestavlen i klublokalet og seneste 
tilmelding er onsdag den 3. december.  

Programmer bliver udleveret når turneringen starter.  

Husk også at tilmelde jer til julefrokosten senere på 
aftenen.  

Vel mødt SSU-MSU.    
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PLATTETURNERING 2006.   
Lørdag den 11. november er der 
platteturnering.  

Vi starter kl. 12 med at spille en turnering og 
kl. 15 stopper vi med badminton, hvorefter vi 
hygger med mad og hyggeligt samvær.  

Der bliver serveret koldt bord med enkelte 
varme retter og en lille en til halsen.  

 

Der er tilmelding på MSU tavlen og seneste 
tilmelding er: d. 4.november. 
Tilmelding er bindende.  

Vi gentager sidste års succes og støver 
grammofonen af igen. 
Så det er bare med at komme i gang og lede på 
lofter og i kælderen efter vinylplader. 

MSU Renè   
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                                                                        VBK   

Referat af ordinær Generalforsamling den 29.05.2006. 
                                   Mødet startede kl. 19.05. Der var mødt 30 medlemmer.   

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Beretning af klubbens aktiviteter 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Vedtagelse af budget og kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af: Bestyrelse 
7. Eventuelt 
8. Afslutning     

AD 1:: Foreslået og enstemmigt valt til dirigent blev Jan Mogensen. Jan 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.  

AD 2:: Formanden begyndte sin beretning med at fortælle, at i starten af 
sæsonen nedsatte bestyrelsen et arbejdsudvalg der skulle arbejde med at 
skabe en målsætning for seniorafdelingen. Her lykkedes arbejdet med at 
skaffe en træner ikke. Dog blev træning sat i gang. Fra den nye sæson er det 
med stor glæde, at udvalget kan sige, at der er ansat en ny træner som 
hedder Per Marboe.  

Vi deltog tillige i Gladsaxe Kulturfest som blev afholdt den 20.08.2005 på de 
grønne områder ved Rådhuset. Her deltog vi med en mini badmintonbane, og 
en konkurrence med kurveskydning. Der var mange børn der viste interesse 
for badminton, og vi uddelte vores blå informationsfolder om VBK. 
Efterfølgende fik vi nogle indmeldinger.  

På et klubmøde i efteråret 2005 blev det meddelt, at vores formand ikke 
ønskede genvalg. Bestyrelsen ønskede inspiration til, hvordan vi kom videre 
og indkaldte til møde. Desværre mødte der ikke så mange op, men vi fik 
nogle gode input. På mødet orienterede bestyrelsen om selve situationen 
klubben står i, herefter blev der diskuteret en del om, hvordan man kunne 
gøre medlemmerne interesseret i, at melde sig til klubarbejde. Det blev 
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besluttet, at bestyrelsen skulle synliggøre bedre, hvilke arbejdsopgaver de 
forskellige personer har, som sidder i bestyrelsen og de forskellige udvalg. 
Denne plan ventes færdig i august måned 2006. Den vil blive sat op på 
opslagstavlen i klublokalet.  

Der har desværre igen i denne sæson været mange alarmer i klublokalet. 
Dette skyldes bl.a. vinduer og klubdør ikke har været lukket, eller at man ikke 
er kommet ud til tiden. Der opfordres hermed til, at alle medlemmer er ekstra 
opmærksomme herpå, da et tilkald til alarmcentralen koster kr. 1000.  

Klubbens medlemstal har desværre været falden. I dag har vi 300 
medlemmer, og vi har i bestyrelsen talt en del om, hvad der kan gøres ved 
det. Der har været indlæg i lokalaviserne om gode resultater for VBK`s 
spillere, og efterfulgt af 3 annoncer, hvor vi oplyste, at der var ledige 
spilletider i klubben. Man kunne prøve at spille badminton om tirsdagen kl. 
20.45- kl. 22.00. Det har været en succes. Vi vil fortsætte med det i starten af 
den nye sæson for, at få nye medlemmer. Tak til de 2 initiativtagere Pernille 
og Iben.  

VBK har fået en hjemmeside i denne sæson.. Vi håber den vil bliver benyttet  
i den nye sæson. Klik ind på adressen  

w w w .vbk- badm inton.dk

  

Fremover er det Yngve der kommer til at have ansvaret for hjemmesiden, og 
Hjalmer har lovet at hjælpe til.  

Til slut takkede Yngve alle i udvalgene og bestyrelsen for et godt stykke 
arbejde, og for at holde gang i klubben. Samtidig ønskede han alle en god 
sommerferie og med et ønske om, at vi møder friske op til den nye sæson.  

USU beretning: Linda fortalte, at der var afholdt mange arrangementer for 
ungdommen i år. Bl.a. var man med i sommerferieaktiviteter, der var en 
succes. På trænerfronten var der flere der havde meldt sig som trænere til 
den kommende sæson. Dette var glædeligt. Linda har selv valgt at trække sig 
som formand for USU.  

SSU beretning: Sune fortalte at der kun var få seniorer tilbage. Der havde 
været 1 hold i denne sæson, og de har klaret sig nogenlunde. Håber nu på, at 
vi kan få seniorafdelingen i gang igen, og at torsdagstræningen vil lykkes. 
Sune trækker sig som SSU-formand.  

MSU: Rene startede med at fortælle om træningsweekenden i Sakskøbing, 
som blev en stor succes, med 24 deltagere. Efterfølgende gennemgik Rene 
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de øvrige turneringer der var afholdt i MSU-regi, herunder Platteturnering, 
Juleturnering,  og klubmesterskaber med 40 deltagere, og til sidst 
Grilturneringen som blev afholdt for første gang. Desværre har det været et 
sløjt år, hvad angår deltagelse i de åbne turneringer. Dog deltog nogle piger i 
Frederikssund og her vandt i damedouble Iben og Pernille over Annelise og 
Pawn. I amtmesterskaberne vandt Pernille og Iben over Janne og Jytte. I 
Amtsturneringen vandt hold 1, 2 og 4 deres række og rykker til næste år op. 
Derfor har vi til næste sæson et hold i eliterækken, et hold i mesterrækken og 
2 hold i serie 4. Rene takkede til sidst Eva og Finn for indsatsen i denne 
sæson. Også tak til Iben og Pernille som har fået stablet noget træning 
sammen for de nye medlemmer i klubben. Til allersidst også et stort tillykke til 
årets motionist, som blev Christian Skou.    

HOU beretning: Kenth sagde, at man skulle huske at købe brik til døren samt 
aflevere den igen ved udmeldelse. Brikken er personlig. Kenth ønskede 
endnu et medlem i HOU.  

VET beretning: Steen sagde, at der var tilmeldt 1 hold i år og det bliver i 
samme række til næste sæson. Ellers havde han arbejdet en del med 
torsdagstræningen. Den var gået relativt godt i år og han håbede på, at den 
gik endnu bedre til næste år.  

Bladudvarget: Merete fortalte, at alt går som det plejer, men Merete ønsker 
ikke at fortsætte til næste år. Yngve takke for det store arbejde Merete havde 
udført for klubben.  

Alle beretninger blev efter enkelte spørgsmål godkendt.  

AD 3: Regnskabet for sæsonen 2006/2007 blev kort gennemgået. Her var 
der spørgsmål til varelagerets størrelse herunder træningstøj. Yngve sagde at 
prisen på tøjet var sat ned for, at vi kunne komme af med det.  

Herefter blev regnskabet godkendt.  

AD 4: Budgettet blev kort gennemgået. Der var spørgsmål til, hvor i budgettet 
trænerlønnen skulle stå. Herefter var der afstemning om trænerlønnen skulle 
flyttes væk fra SSU. Der var flertal for, at den blev hvor den var. Herefter blev 
budgettet og efterfølgende uændret kontingent vedtaget.  

AD 5: Der var forslag til at ændre klubbens navn til Bagsværd Badminton 
Klub forkortet BBK. Efter en debat var der afstemning. Der var 18 for, 5 imod 
og 7 undlod at stemme. Ændringen var hermed godkendt.  
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Der var forslag til klubbens regnskabsår fra 1.4 til 31.3 ændres til at følge 
kalenderåret. Det blev enstemmigt vedtaget.  

Der var forslag om, at udvide bestyrelsen med et ekstra bestyrelsesmedlem 
fremover. Det blev enstemmigt godkendt.          

AD 6: Valg til bestyrelse, udvalg m.v.  

Formand: Uwe Troldborg              Nyvalgt 
Næstformand : Poul Nørregaard  Genvalgt 
Sekretær: Jørgen Florin               Genvalg 
Nyt best.medlem : Bjarne             Nyvalg 
Best.suppleant Jannie Skov         Nyvalg 
SSU: Linda  
VETR: Steen   
USU: Iben, Marianne, Janik, Erik, Sune, Gerd  
MSU: Rene, Finn, Eva  
HOU: Arne, Kenth og Leif 
2 revisorer: Ulla og Lena 
1 revisorsuppleant: Hjalmer 
VU-udvalg: Ikke relevant 
VBK-Bladet: Sune  

AD 7: Vandrepokalen gik i år til Erik T. Han er en spiller der har ydet meget 
for klubben både på de indre og ydre linier. Endvidere har han ydet meget 
med sin trænergerning.  

Poul sagde tak til Yngve for de mange år som formand for klubben. Der var 
ydet en særdeles stor og flot indsat for klubben i gennem alle årene. Samtidig 
blev Yngve æresmedlem af klubben.  

Pernille sagde også tak til Yngve, og spurgte samtidig, om der er nogen, der 
vil hjælpe til med træningen tirsdagsaften. Dette var en opfordring.  

Der blev spurgt til, om der var nogen der tog sig af sponsorater. Svare fra 
bestyrelsen var nej  - men man ville give det en  tanke .  

AD 8: Yngve sluttede af med at takke Jan Mogensen for, at have været 
dirigent.   

Herefter kl. 21.50 erklærede Yngve Generalforsamlingen for afsluttet, og 
ønskede alle en god sommer.                                                                                                   

 

Jørgen       
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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
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Kvartalets slag:   

Holdt Forhåndsclear 
Formål: Dette slag er en finte, men når spilleren først et vist niveau er det næsten 
udelukkende forskellige grader og variationer af holdte clear der benyttes. Formålet 
er at vise et drop fra baglinjen, men i stedet slå bolden til baglinjen. Modstanderen er 
således forhåbentlig bragt ud af balance eller trådt et skridt frem og bliver fintet.  

Udførelse: Udgangsstillingen er som ved et normalt overhåndsslag fra baglinjen; 
siden til nettet, vægten på bagerste ben, ketsjerarmen løftet så albuen er næsten i 
skulderhøjde og ketsjeren pegende skråt frem opad. I tilbagesvinget føres albuen lidt  
tilbage, og ketsjeren føres bagud indtil den peger bagud og lidt nedad. I slutningen af 
bagudføringen af ketsjeren føres albuen igen lidt frem. Og her kommer så finten: i 
denne position med albuen på vej frem og ketsjeren pegende bagud eller lidt på vej 
frem igen, holdes en pause (eller en stor nedsætning af hastigheden) i bevægelsen, 
hvilket gør at slaget kommer til at ligne et drop. Efter en kort pause indadroteres 
kraftigt i underarmen (ketsjeren føres hårdt frem mod bolden), og bolden træffes højt 
næsten over hovedet og slås til modsatte baglinje. 
Slaget er næsten udelukkende slået med armens kræfter, hvilke stiller krav til styrke, 
og derfor indøves slaget først fra tidligst 13-14 års-alderen.  

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  
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13. februar 2007    

Juleturnering:  

Senior, motion, veteran: 9. december  

Ungdom: 16. december   

 

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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