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Leder

VB kan på alle niveauer
Siden sidste nummer af klubbladet har jeg haft nogle oplevelser, som
bekræfter mig i, at vi gør en masse ting rigtigt i Værløse Badminton.
Den 17. november 2011 afholdt Folkeoplysningsudvalget i Furesø
Kommune et arrangement, hvor man hædrede vindere af mesterskaber
fra sæsonen 2010/2011, som er medlem af en idrætsforening i
kommunen. VB havde danske mestre i rækkerne fra U13 til +50, jf.
nedenstående oversigt. Det viser, hvor bredt vi favner og præsterer i
VB, og at vi gør noget for og satser på alle aldersklasser.
Navn
Mikkel Mikkelsen
Julie Finne-Ipsen
Cecilie Finne-Ipsen
Julie Dawall Jakobsen
Julie Dawall Jakobsen
Tine Baun
Maria Hellsbøl
Pernille Skjøt
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DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
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Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld
Guld

Disciplin
Herredouble
Damedouble
Damedouble
Damedouble
Mixdouble
Damesingle
Mixdouble
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Senior/junior
U19
U17
U13
U13
U13
Senior
Senior
Veteran/+50
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Jeg har endvidere haft fornøjelsen af at deltage som reserve i VB’s
Motionistturnering. Det var en meget positiv oplevelse. Jeg må indrømme,
at jeg ikke helt kendte konceptet i forvejen. Men nu, hvor jeg har stiftet
bekendtskab med det på nærmeste hold, må jeg sige, at det er et
fantastisk koncept, der giver mulighed for deltagelse af spillere på alle
niveauer. Det er dejligt at se så mange aktive medlemmer i vores haller.
Endnu en ting, som vi er gode til i VB, er at hygge os. I den seneste tid har
det summet med forberedelser til årets juleaktiviteter i de enkelte
afdelinger. Det er vigtigt, at vi også husker dette sociale aspekt af vores
klubliv.
Når dette nummer af klubbladet kommer på gaden, står julen lige for
døren. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne her benytte lejligheden til at
ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Klubinfo

WEB MASTER søges!
Til www.badminton-vb.dk
Vil du gøre et stykke frivilligt arbejde for Værløse Badminton er
her en mulighed.
Værløse Badminton søger en webmaster til redigering og løbende
opdatering af klubbens hjemmeside.
Vores hjemmeside trænger til et løft informationsmæssigt. Der er
mange, der kan og vil bidrage med informationer, men vi har behov
for en, der vil koordinere og foretage den praktiske redigering.
Hvor lang tid, du ønsker at bruge på hjemmesiden, er op til dig selv
og dine ambitioner.
Der er ikke krav om tekniske færdigheder. Hjemmesiden kan
redigeres efter en kort introduktion.
Er du interesseret så kontakt
Jeanet Errebo Larsen:
formand@badminton-vb.dk

Hjemmesiden
kan redigeres
efter en kort
introduktion!

ORDENTLIG - ENGAGERET - TILGÆNGELIG
Dette er Jönssons værdigrundlag - og det arbejder vi efter
Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri er det
Jönssons eksistensgrundlag, at al arbejde udføres efter gode
håndværksmæssige traditioner, hvor kvalitet, grundighed og ansvarlighed er nøgleord.
Ansvarlighed er nært beslægtet med kvalitet, og det er vigtigt for
os at vise, at vi holder de gamle dyder i hævd, fordi vi ved, at det
gode håndværk er det bedste håndværk. Det er dyder, der sikrer
vores kunder og samarbejdspartnere de bedste løsninger.
Sådan har det været siden 1898 - og sådan vil det også være i
morgen!

Nybyggeri - Tinghaven
4 boligblokke i Søborg

Renovering af Munkegårdsskolen, Gentofte
Arne Jacobsens fredede skole

Roskilde Domkirke
Korsskæringens Tage - Renovering

Alt byggeri inden for:
•
•
•
•
•
•

Total- og hovedentreprise
Fagentreprise og partnering
Projektstyring
Serviceopgaver, tømrer/snedker
Gulv-, maler- og murerarbejder
Inventarproduktion og montage
Jönsson a/s, Ellekær 14 , DK-2730 Herlev
Tlf.: +45 44 94 11 66 |

Fax: +45 44 94 11 45

| info@jonsson.dk

|

www.jonsson.dk
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Nåede du ikke at købe klubtøj?
Så er der stadig en mulighed:
Køb/Bestilling
Det ønskede tøj kan bestilles pr. mail på klubtoj@badminton-vb.dk.
På denne mail-adresse kan du også lave en aftale med Hanne Ladewig om evt. prøvning af klubtøjet.
Du får direkte besked på mail eller via sms, når tøjet er klar til levering.
Betaling
Der betales kontant ved modtagelsen af tøjet.
Alle priser er inkl. Værløse-tryk på ryg og logo på bryst.
Hvis man også ønsker navn på, koster det 50 kr. ekstra pr. stk.

Trænings
dragt
500 kr.
Polo
200 kr.

Nederdel
150 kr.
Shorts
150 kr.
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Ungdomsafdelingen

Nyt fra ungdomsafdelingen
Vi er i skrivende stund knap halvvejs i sæson 2011/12, og mange aktiviteter
er i gang og mange flotte resultater er allerede i skuffen...
Træning
Træningen kører i begge haller alle eftermiddage i ugen. Desuden har vi fortsat
vores initiativ fra sidste år, hvor vi tilbyder
træning lørdag formiddag for de, som ikke
er helt gamle nok til at deltage på vores
almindelige træning. Også kaldet MINITON.
Dernæst har vi udvidet vores begyndertræning til også at omfatte en gang lørdagstræning med mor eller far for de børn,
som allerede går til begyndertræning i
løbet af ugen. Lørdagens aktiviteter er
kommet rigtig godt i gang, og vi tror på,
at det er vejen til at få alle de nye børn,
der hvert år starter til badminton til at
blive dygtige endnu hurtigere, og de fleste
synes altså, det er sjovest at gå til badminton, når bolden kan flyve frem og tilbage
over nettet.
Det næste store emne i tilrettelæggelsen
af årets træning har været fokus på at få
skabt en god overgang mellem ungdomsog seniorbadminton. Nogle af vores dygtigste ungdomsspillere er blevet indlemmet på T2 og endda T1 træningen. De har
spillet deres første seniorholdkampe, og
bliver så også i det daglige en del af senior
afdelingen, samtidig med, at de stadig deltager på ungdomstræningen og bidrager
til, at disse træninger til stadighed holder
et højt niveau.
Vi har i år fået stor tilgang af dygtige
spillere udefra, hvilket sammenholdt med
vores fokus på at få integreret de unge
godt i seniorafdelingen gerne skulle sikre,
at vi kan holde et højt niveau på træningerne og samtidig fastholde alle de unge
dygtige spillere, som heldigvis har valgt at
bruge deres tid i Værløse Badminton.
Holdturnering
I holdturneringen har vi 10 hold tilmeldt
fordelt over alle aldersgrupper. Det går
rigtig godt for de fleste hold, og heldigvis
har nogle nye forældre i år meldt sig som
holdledere, hvilket betyder, at endnu flere
kan få lov at prøve kræfter med holdturneringen. Det er et godt sted at starte for
de fleste ungdomsspillere, og det er altså

hyggeligt at tage ud og spille holdkampe
sammen med sine træningskammerater.
De to A-hold, vi har tilmeldt i U11 og U15,
har Hold DM som sæsonens mål. I U11
rækken er vi lige nu på 2. pladsen efter
Greve, og kan vi holde fast i top 3, burde
en billet til Hold DM for U11 være indenfor rækkevidde. Holdet består af Amalie
Baden, Kirstine Thorsen, Astrid Molander, Thomas Rundager, Anders Molander,
Christoffer Jensen og Mikkel Pedersen.
U15 A-holdet består af Thomas Hauskou,
Sebastian Lundsgaard, Jonathan Brinch,
Jonas Osted Hvidemose, Cecilie Finne
Ipsen, Julie Dawal, Michala Knudsen og
Line Gade. Holdet er lige nu på 3. pladsen i
rækken efter Solrød og Slagelse, men skal
holde fast i 2. pladsen, hvis de skal have
adgang til slutkampene i U15 rækken –
og dermed til pladserne ved Hold DM. Det
bliver spændende at følge, om det lykkes.
Øvrige resultater
I U11 rækken har vi i år foreløbig 4 A-række
spillere (højeste kategori) og mange spillere under, der gør det rigtig godt. Astrid
Molander sætter det helt store præg på
rækken med turneringssejre, 2. og 3. pladser i alle de turneringer, hun har spillet til
dato. Og Astrid har endda endnu et år i
U11 Rækken.
I U13 rækken er vi ikke så stærkt repræsenteret i år, men Mathias Molander har
lige spillet sig i Eliterækken efter mange
flotte turneringer.
I U15 rækken fylder vi rigtig meget. Julie
og Cecilie, som også står omtalt andetsteds, har gjort det flot på trods af, at de
kun er 1. års. I mesterrækken har vi taget
mange semi- og finalepladser, og også i A
og B-rækken fylder vi godt op på medaljeskamlerne.

Iversen, Søren Vium Bagger m.fl. jagter
alle E-rækken, og de har allerede godt med
point på kontoen. Vores piger har desværre valgt at tage på efterskole, så dem ser
vi ikke så meget til i år, men vi glæder os til,
at de er tilbage næste sæson.
Anna Thea Madsen og Julie Finne Ipsen
er også U17 spillere. De er de absolut 2
bedste piger i U17 rækken herhjemme.
Anna Thea har lige været en tur i Østen
og deltaget i U19 VM. Det blev både til
en holdturnering, hvor danskerne fik en
flot 9. plads og til en flot deltagelse i den
individuelle turnering, hvor Anna Thea blev
blandt de 16 bedste ud af 128 deltagere
og ærgerligt tabte med 21-19 i 3. sæt i den
sidste kamp.
Julie har været i Portugal i den forgangne
uge, og hun kom hjem med en flot 1. plads
i holdturneringen, hvor Julie i finalen vandt
2 sejre og dermed sikrede danskerne guld
i en tæt kamp mod England. I den individuelle turnering hentede Julie en meget
flot 2. plads i single. Desværre var finalen
ikke en spændende kamp, dertil var den
sejrende Bulgarer for skarp, men Julie
havde dagen forinden klaret en meget flot
sejr i semifinalen mod den bundseedede
fransk”mand” i en kamp, som Julie vandt
med 21-17 i 3. sæt.
Juleafslutning
Når bladet udkommer, så er juleafslutningen i ungdomsafdelingen måske allerede
overstået. Lige nu vælter tilmeldingerne
ind, og de 90 børn, som sidste år deltog
i Jeppes løjer, vil måske i år blive til endnu
flere. Vi glæder os til mange glade jule-børn
i alle aldre i hallen.
Mange julehilsner
Siv Jønsson

I U17 rækken har vi Mathias Estrup
med i toppen af rækken både i double
og mix. Axel Moesby, som er ny i VB, har
allerede gjort Mathias selskab i E-rækken,
og Rasmus Hjalgrim, Christian Sonne
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U15 Elite og Mesterrækketurnering i Værløse
Den sidste weekend i november var der traditionen tro turnering i VB. 160
ungdomsspillere i årgang U15 fra hele landet – og nogle stykker fra Frankrig
og Sverige – havde fundet vej til Værløsehallerne. Forude lå ca. 330 kampe
lørdag og 36 semi- og finaler søndag...
Den sidste weekend i november var der traditionen tro turnering
i VB. 160 ungdomsspillere i årgang U15 fra hele landet – og nogle
stykker fra Frankrig og Sverige – havde fundet vej til Værløsehallerne. Forude lå ca. 330 kampe lørdag og 36 semi- og finaler søndag.
VB var repræsenteret af 8 spillere, vores to dygtige elitepiger
Julie Dawal og Cecilie Finne-Ipsen samt 6 mesterrækkespillere –
Jonathan Brinch, som allerede turneringen forinden var rykket i
eliterækken, Michala Knudsen, som stod med muligheden for at
rykke op, samt Thomas Hauskou, Sebastian Lundsgaard, Jonas
Osted Hvidemose og Line Gade.
Efter mange flotte kampe kunne vi efter lørdagens indsats notere,
at Julie og Cecilie var videre til søndag i double. Julie var sammen
med Kristoffer fra Skagen videre i mix. For Julie var det desuden
lige ved og næsten i single, hvor hun slog turneringens senere nr.
2, men desværre tabte en lige kamp mod hendes evindelige modstander Irina fra Solrød. Et enkelt sæt ville have været nok til at
sende Julie videre til søndag i single også.
I mesterrækken var Jonathan og Michala videre i mix. Thomas
Hauskou var sammen med makker Mathias fra Lillerød ligeledes
videre, og Michala var sammen med Asta fra KBK videre i double.
Line og Jonas må erkende, at det er lidt hårdt at være 1. års i U15
rækken, og for Sebastian var det ligeved og næsten, da han tabte
med 27-25 i 3. sæt i kvartfinalen.
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Med 2 semifinaler i hus kunne Michala allerede inden søndagens
kampe gik i gang skrive Elitespiller på visitkortet, og dermed kan
hun følge Jonathan op i Eliterækken i de kommende turneringer.
Efter en meget flot sejr i semifinalen – over de topseedede favoritter – og dernæst en lang flot sejr i finalen kunne Julie og Cecilie se
sig som vindere for 2. gang i træk i en eliterækketurnering. MEGET
FLOT, når man husker at Julie og Cecilie kun er førsteårs U15.
I mix måtte Julie desværre se sig slået i semifinalen, og ligesådan
gik det Michala og Jonathan i mix i mesterrækken. Begge kampe
var dog i 3 sæt, så der var ingen, der gav sig på den lette måde.
Michala og makker Asta måtte desværre se sig slået i finalen – i
2 sæt – og Thomas og Mathias måtte også strække våben, men
gav dog modstanderne kamp til stregen. ALT i ALT en MEGET flot
indsats fra alle vore spillere.
En STOR tak til forældre, øvrige medlemmer af USU og andre, som
hjalp med til, at vi afviklede endnu en SUPER turnering i VB.
Siv Jønsson

En STOR tak
til alle, som hjalp
med afviklingen af
endnu en SUPER
turnering i VB!

Stjernedrys

Årgang: U15 (1997)

Skole: Hedegaardsskolen, Ballerup

Kategori: Elite

Bedste fag: Dansk

Point: Lige rykket op!

Andre interesser: Computer og at være sammen med vennerne

Livret: Lasagne
Bedste film eller TV-serie: Live fra Bremen
Hvor gammel var du, da du startede til badminton?: 10 år
Hvordan blev du interesseret i badminton?: Mine forælder spiller selv badminton
Ketchermærke: Yonex
Favoritslag: Kryds-cut fra forhånd
Favoritspillekategori (single, double, mix): Single
Doublemakker: Har spillet med mange forskellige
Jonathan
Brinch

Mixmakker: Michala Udholm Knudsen, Værløse
Favorit VBér på 1. holdet: Emil Vind og Kasper Ipsen

Bedste badminton oplevelse: Da jeg vandt en singleturnering og rykkede op i elite
Det bedste ved trænerne: Mange kampe
Det værste trænerne kan udsætte Jer for?: Hård fysisk træning
Badmintondrøm: At blive blandt Danmarks bedste
Resultater det sidste års tid: Resultater i mesterrækken: To tredjepladser i HS, en tredjeplads i MD, en tredjeplads i HD,
en andenplads i HS, en førsteplads i HS, en førsteplads i MD og oprykning til Elite-rækken.

Ledige banetider
Vi har over sommeren fået frigivet nogle enkelte baner
i ”prime time”, dvs på hverdage mellem kl. 18 og 22.
I skrivende stund er der ledig(e) bane(r) på følgende tidspunkter:
Mandag kl. 21–22

Tirsdag kl. 20.30–21.30

Onsdag kl. 19–20 og 21–22

Fredag, lørdag og søndag har vi som de foregående år flere ledige tider
– skriv til kontoret på kontor@badminton-vb.dk for at høre nærmere.

trænger du til noget nyt at se på?
unikke malerier til fornuftige priser. besøg kunsthylden.dk og se malerierne i farver.
der kan også males på bestilling, hvis du har ønsker om bestemte farver/størrelser.
medlemmer af værløse badmintonklub får 10% rabat.

kunsthylden.dk
VÆRLØSE BADMINTON
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Interview med Anna Thea Madsen på Badminton.dk

”Det har altid været
sjovt. Og det skal det
være.”
Anna Thea Madsen

Kilde: Organisation: Badminton.dk
Publiceret af: Alexander Weng Petersen
Dato: 12-11-2011
Foto: PeekYou
Det er under en måned siden Anna Thea Madsen, som til daglig
folder sine badmintontalenter ud i Værløse, fyldte 17 år. Alligevel kan vi roligt slå fast, at Anna Thea ikke bare er en hvilken
som helst ung badmintonspiller.
Hun er nemlig førstereserve til ingen anden end Tine Baun, når
Værløses førstehold konkurrerer i den danske badmintonliga. Ellers udfylder Anna Thea tålmodigt sin rolle i 1. damesingle på
Værløses andethold, som spiller i 1. division. Men der er ingen tvivl
om, at det purunge badmintonstjerneskud stræber efter mere.
- Jeg vil være den bedste. Længere er den egentlig ikke. Jeg vil ud
og vinde alle de store turneringer, fortæller talentet bramfrit og
selvsikkert, da hun bliver spurgt ind til sine ambitioner.
Anna Thea Madsen startede med at spille badminton i hendes lille,
sjællandske barndomsby, Svinninge, da hun var 6 år gammel. Efter
en kort opstart dér flyttede hun til Mørkøv, hvorfra turen senere
gik til Holbæk. Som U13-spiller fik Anna Thea for alvor plads til at
udvikle sig dér, indtil hun havde gennemspillet sine U17-år. I den
periode er badminton-CV’et blandt andet blevet krydret med flere
landsholdsudtagelser og senest en danmarksmestertitel i damesingle i foråret 2011.
Siden sommerferien er Holbæk blevet skiftet ud med Værløse,
hvor flere af landets ambitiøse, unge badmintonspillere til dagligt
er samlet. Her håber Anna Thea at kunne blive endnu bedre til den
sport, der fylder så meget i hendes liv. Men det er ikke kun surt slid
og hårde træningspas for Anna Thea. Hendes efterhånden elleve
år lange badmintonkarriere har altid været præget af morskab og
sjov, hvilket har været én af drivkræfterne bag hendes rivende
udvikling og utrættelige gåpåmod.
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- Da jeg startede med at spille badminton, var det ikke så seriøst.
Men efter jeg begyndte at spille turneringer og sidenhen vandt
flere og flere kampe, begyndte jeg at tænke ”Hey, det er da egentlig meget sjovt dét her.”, hvilket bare gav mig lyst til at blive endnu
bedre, udtaler Anna Thea inspirerende inden hun fortsætter,
- Og selvom jeg ikke havde de ambitioner, som jeg har nu, da jeg
startede, så har det altid været sjovt at spille badminton. Det skal
det også være. Jeg synes det er sjovt at vinde, og derfor vil jeg
være den bedste.
Anna Thea er dog ydmyg. Hun ved godt, at en plads på toppen af
verdensranglisten og podierne ved OL, VM og All England ikke er
noget, man kommer sovende til. Derfor er hun bevidst om nødvendigheden af en realistisk, målrettet planlægning af, hvad der skal
til for at nå målene.
Og hun er godt på vej. Så sent som tidligere i denne november
måned var Anna Thea med det danske ungdomslandshold til U-VM,
få dage efter hendes 17-års fødselsdag. Og selvom hun måtte forlade turneringen efter ottendedelsfinalerne, så fik hun et par gode
skalpe i Taiwan, og ikke mindst noget uvurderlig erfaring. Og den
slags erfaringer, kombineret med en masse timer og engagement
på de stribede baner, er hvad Anna Thea satser på skal bringe
hende op ved siden alle de funklende stjerner på den internationale badmintonhimmel på sigt.
- Jeg ved der skal hårdt arbejde til. Udover, at jeg skal arbejde på
min fysik de næste par år, så skal jeg generelt bare bruge mange
timer på træningsbanen. Og motivationen er der uden tvivl, slutter
Anna Thea Madsen af med at understrege.

Ungdomsafdelingen

Badmintonturnering for 4. klasser i Københavns Omegn 2. nov. 2011
175 elever fra Syvstjerneskolen og Brøndbyvester skolen stod onsdag
den 2. november klar med badmintonketsjere og fjerbolde, til skoleturnering
i badminton i Værløsehallerne.
Kilde: Frederiksborg Amts Avis netavis
videresendt af Søren Fuursted
Det er DGI badminton og Dansk Skoleidræt, der står bag de nye skoleturneringer, der arrangeres for 4.-5. klassetrin.
Skoleturneringerne er vel og mærke for
hele klassen og ikke blot udvalgte elever.
Målet med skoleturneringerne er, at eleverne får en sjov dag med action på badmintonbanerne, fælles oplevelser og holdånd og mulighed for at dyste mod elever
fra andre skoler.
Premiere i Nordsjælland
Skoleturneringen i Værløse er den første
af sin slags i Nordsjællandsområdet.
- Vi er rigtig glade for det nye samarbejde
og håber at afholde flere turneringer i den
kommende sæson, siger idrætskonsulent
Lars Lau, DGI Nordsjælland, inden han og
turneringsleder Søren Fuursted fra Danske
Skoleidræt igen må rette deres fulde
opmærksom på de mange aktive børn i
hallen, hvor 14 baner var i spil samtidig.

Syvstjerneskolen øverst på podiet
Hele turneringen afvikles med badmintonkampe på 7-10 minutter, så alle deltagere
får mange kampe. På dagen viste Syvstjerneskolens 4 E at være klassen, som mestrede denne disciplin bedst og vandt en
taske med ketsjere til klassen, så de har
mulighed for endnu mere badminton i undervisningen. Alle elever fik en lille erindring med hjem fra dagen, inden de forlod
hallen godt trætte efter de mange aktive
timer.
Smag for badminton
Både DGI og Dansk Skoleidræt arbejder
for, at danske børn dyrker mere idræt. Og
håbet er, at skoleturneringerne øger børnenes interesse for at være aktive.
- Badminton er en idræt, der giver mulighed for, at man kan få mange jævnbyrdige
kampe. Vi håber selvfølgelig også, at skoleturneringerne giver børn og unge så meget
smag for badminton, at de får lyst til at
spille i den lokale klub, siger Benny Andreasen,
der er formand for DGI badminton.

Stor interesse for skoleturneringer
Han glæder sig over, at interessen for
skoleturneringer har været rigtig stor. Der
er således lavet aftaler om 40 skoleturneringer i løbet af skoleåret 2011 og 2012,
og det betyder, at over 4.000 elever får en
badmintonketsjer og fjerbold i hånden.
- Det er dejligt, at interessen er så stor, og
vi ser et stort potentiale i skoleturneringer.
Vi hører fra idrætslærerne, at det er vigtigt for dem, at hele klassen får en fælles
oplevelse med den samme aktivitet, siger
Benny Andreasen, formand for DGI badminton.
Det er gratis for skolerne at deltage i turneringerne, der skal blot være en lærer og
hal til rådighed.
For yderligere oplysninger:
Formand for DGI badminton,
Benny Andreasen - tlf. 23 32 75 43
Lars Lau Jensen, idrætskonsulent
DGI Nordsjælland - tlf. 20 51 78 33
Søren Fuursted, Dansk Skoleidræt:
scf@syvstjerneskolen.dk
- skriv badminton i emnefelt
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1. holdet i ned- og opture
Det kan virke lidt underligt at tale om et ”blandet efterår”, når man med
en enkelt kamp igen i grundspillet står til endnu en gang at komme med
i top-4 slutspillet - ikke mindst fordi vi langt hen af vejen har lavet de resultater,
vi kunne have forventet og tilmed har vundet et par flotte udesejre...
Sagen er dog den, at vi for første gang i flere år ikke i alle kampe
har været gode til at udnytte vores chancer og få det optimale ud
af vores potentiale. Men den positive vinkel er naturligvis, at når
vi igen kommer konstant ind på det spor, så er der næsten ikke
rigtigt nogen grænse for, hvor langt holdet kan gå.

Team Århus – Værløse 2-4
Efter den skuffende indledning med bare to points i alt mod AB
Århus og Gentofte, skulle der pr. definition tre points ind på kontoen mod nedrykningsfavoritterne fra Team Århus. Det kom der
heldigvis også efter en generelt set fin indsats. Det mest opløftende var de to herresingler, hvor både Kasper Ipsen og Emil Vind
i perioder udspillede deres modstandere i nogle på papiret ellers
jævnbyrdige kampe.
Tine Baun i damesinglen samt de to rene doubler, Maria Helsbøl/
Anne Skelbæk og Rasmus Mangor/Anders Kristiansen gjorde
alle det forventede og vandt sikre favoritsejre. Med en føring på
5-0 var der plads til, at mixen med Mark-Phillip Winther og Karina
Sørensen led et overraskende stort nederlag i en mix, hvor især

Mark-Phillip var langt fra det flotte niveau, han ellers havde vist i
herredoublerne i de to første kampe.
Men med 5-1 var vi endelig kommet rigtigt i gang – og to dage
senere ventede den første store prøvelse, nemlig hjemmekampen
mod mesterskabsaspiranterne fra Team Skælskør.

Værløse – Team Skælskør 2-4
Som holdene stillede op, var der på forhånd rigtig gode muligheder
for en 3-3’er og et efterfølgende Golden Sæt. Det lykkedes imidlertid ikke, selvom vi i flere af de kampe, hvor vi var undertippede,
fik lagt pres på modstanderne og var i nærheden af at skabe overraskelser.
En af disse var mixen i 1. runde, hvor Anders Kristiansen og
Karina Sørensen leverede en flot omgang badminton mod den
polske stjerneduo Zieba og Mateusiak. Langt hen af vejen spillede
de lige op med favoritterne, og først i slutningen af 3. sæt måtte
de overgive sig. Det havde dog været til at leve med, hvis det ikke
havde været, fordi Skælskørs 2. herresingle, Kim Bruun, gik ind

Kasper Ipsen, www.fjerbolden.dk
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med samme indstilling som Anders og Karina – og i modsætning
til Værløseduoen fik hevet en uventet sejr hjem mod Emil Vind,
der måtte bøje sig med 12-21 i 3. sæt. Hermed var det 2-0 til
gæsterne.
Trods ihærdig indsats lykkedes det ikke at hente det forspring.
Opmuntringer var der ellers masser af. Tine Baun viste både klasse og mental styrke, da hun overlevede adskillige sætbolde mod
Judith Meulendijks og vandt i to sæt. Og Anne Skelbæk og Maria
Helsbøl vandt efter et lige så tæt første sæt også sikkert i andet
i den på papiret åbne kamp mod Mie Schjøtt og Britta Andersen.
Dermed stod det 2-2, og da Kasper Ipsen i 1. singlen pressede den
meget formstærke Hans-Kristian Vittinghus ud i tre sæt, begyndte hjemmeholdet at vejre muligheden for et bemærkelsesværdigt
come back.
Men det blev ved håbet, da Vittinghus ved 16-15 i tredje sæt
strammede grebet og vandt fire bolde på stribe for siden at vinde
21-16. Da Rasmus Mangor og Mark-Phillip Winther var oppe mod
den totale overmagt i skikkelse af Joachim Fischer og Carsten
Mogensen, var 2-4 nederlaget en kendsgerning.
Selvom et nederlag til TSS i sig selv ikke er alarmerende, så måtte
vi efter 4 runder konstatere, at vi lå og rodede rundt i midten – og
stadig manglede at møde tre af de sværeste hold.

Værløse – Solrød 5-1
Den første uge i november bød på endnu 2 kampe på en uge – og
igen fik vi fordelen af møde et hold fra den nederste ende først.
Det blev en ganske ulige forestilling, hvor eneste optræk til spænding var de to herresingler. Og det var også her, Solrød hentede
deres eneste sejr, da den i hele efteråret meget velspillende Theis
Christiansen – som i årets liga har spillet og vundet kampe i samtlige kategorier – besejrede Emil Vind i tre sæt.
Til gengæld vandt Kasper Ipsen 1. singlen i to sæt over Rasmus
Fladberg. Og da der i de øvrige kampe ikke på noget tidspunkt var
optræk til spænding, blev resultatet en klar 5-1 sejr, der om ikke
andet viste, at vi styrkemæssigt stadig lå klart foran holdene i den
nederste ende af rækken.
Og så var vi ellers klar til en af de vigtigste nøglekampe i bestræbelserne på at komme op i Top-4: Udekampen mod Skovshoved.

Skovshoved – Værløse 3-4
For første gang i år spillede Værløsemandskabet som helhed en
match, hvor vi endte med at vinde alle de kampe, vi på papiret havde en chance i, og hvor vi spillede chancen fuldt ud over hele linjen.
I 1. runde leverede Emil Vind en god kamp i 2. singlen, hvor han
specielt i første sæt var tæt på mod en af rækkens bedste på pladsen, Christian Lind. Skovshovedspilleren vandt dog sættet 21-19
og tog siden andet sæt med 21-16 efter at have måttet slås bravt
for sagen. På den anden bane var Værløses Tine Baun anderle-

Anders Kristiansen og Rasmus Mangor, www.fjerbolden.dk

des nådesløs som favorit, da hun totalt massakrerede Mette K.
Pedersen med 4 og 7 i damesinglen og gjorde det til 1-1
I herredoublen mødte Anders Kristiansen og Rasmus Mangor
deres hidtil største udfordring som par i skikkelse af de to tidligere Værløsespillere, Simon Mollyhus og Mads Kolding. Skovshovedduoen lagde bedst fra land og vandt første sæt med 21-18.
Men Anders og Rasmus bevarede roen og udnyttede, at modstanderne ikke evnede at spille over niveau i hele kampen. Værløseparret holdt sig hele tiden nogle points foran i både andet og tredje
sæt, og selvom de måtte nøjes med 21-18 til sidst, var der ikke for
alvor fare på færde. I mix-doublen var der i Anne Skelbæks fravær
debut til Thilde Iversen, og hun og Mark-Phillip Winther, som havde
fået hul på bylden med sejren mod Solrød, jagtede på fornem vis
overraskelsen mod Jonas Glyager og Julie Houmann og tabte kun
knebent i to sæt efter at have haft flere sætbolde.
Hermed stod det 2-2 inden de to sidste kampe. I 1. singlen havde
Kasper Ipsen ikke med urette udset sig en chance mod Jan Ø
Jørgensen, som formmæssigt var i en bølgedal efter en periode
med sygdom og dårlige resultater. Men Skovshovedholdets største navn spillede fra start afslappet, frigjort og meget energisk.
Og efter 21-11 i første sæt kom han foran 13-0 i andet sæt. Slutindtrykket blev dog positivt, da Ipsen faktisk kravlede op på 17-19,
inden Jan Ø lukkede kampen.
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1. runde bød på to kampe, hvor vi skulle have minimum én sejr og
helst to, hvis vi for alvor skulle sætte Greve under pres i holdkampen. Det blev imidlertid til to nederlag. Mens Kasper Ipsen dårligt
kunne bebrejdes et 2-sæts nederlag mod Joachim Persson, der
leverede en fin kamp, så var det noget af en uppercut, Greve fyrede af ved også at vinde mix’en i tre sæt. Kasper Henriksen og
Mai Surrow udnyttede, at Mark-Phillip Winther efter en sygdomspause var langt fra topformen, og med 21-18 i tredje sæt bragte
de Greve foran med 2-0.
At hente den føring så næsten umuligt ud med de spillere, Greve
kom kørende med i de resterende kampe. Tine Baun havde ganske vist atter en gang kontrol over Li Wenyian, som hun trods en
tung start slog i to sæt. Men Maria Helsbøl og Tinna Helgadottir
kunne intet stille op mod Danmarks bedste, Kamilla Juhl og
Christinna Pedersen, som med en sikker sejr i damedoublen
bragte Greve på 3-1.
Men at man aldrig skal sige aldrig, gav Anders Kristiansen og
Rasmus Mangor et meget håndfast bevis på i herredoublen. Over
for sig havde de All England mestrene fra 2009, Lars Påske og
Jonas Rasmussen, som også er tidligere verdensmestre. Men det
gav Anders og Rasmus pokker i. De styrede kampen fra start til
slut, og med de lammende cifre 21-16 og 21-6 sparkede de liv i
holdkampen igen og reducerede til 2-3.
I 2. singlen stod Emil Vind dog mod overmagten. Jens Kristian
Leth havde vundet alle sine kampe indtil nu, heraf flere i 1. single
da Persson var ude med en skade. Han føjede også sejr nr. 7 til
samlingen ved at vinde med 17 og 14 og dermed sikre Greve alle
3 points.
Emil Vind, www.fjerbolden.dk

Men 3-2 til Skovshoved stod der nu meget på spil inden den åbne
damedouble. Maria Helsbøl og Karina Jørgensen måtte også ud i
tre sæt mod de erfarne Mette Vischovich og Mette Scholdager.
Men i afgørende sæt kom de så stort foran, at sejren aldrig kom i
fare. Så var der udlignet til 3-3, og kampen skulle afgøres i Golden
Set, som blev spillet i herredouble.
Her skulle vi se en gentagelse af den ordinære kamp med Anders
Kristiansen og Rasmus Mangor mod Simon Mollyhus og Mads
Kolding. Som i den ordinære kamp kom Skovshovedparret bedst
fra start, faktisk foran med 13-8, men igen holdt Anders og Rasmus fat i kampen, og fra 15-15 så de sig ikke tilbage og vandt siden
21-18.
En meget flot 4-3 sejr på udebane var en realitet. Kunne vi leve op
til den indsats og få points mod Greve og Vendsyssel, så ville der
være lys forude.

Værløse - Greve 2-4
Kampen var imødeset med stor spænding, men vi må være ærlige
og sige, at det blev lidt af en fuser, og at de negative ting kom til at
overstråle de positive elementer.
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Som mod Skælskør stod vi tilbage med et 2-4 nederlag, der i sig
selv ikke var en katastrofe – men igen med en følelse af at have
misset point(s). Nu skulle så vi en tur til Frederikshavn og møde
ligaens nr. 2 fra Vendsyssel i en kamp, hvor en sejr var et krav, hvis
vi ikke skulle vinke farvel til det øverste slutspil.

Vendsyssel – Værløse 2-4
I erkendelse af Vendsyssels store styrke i singlerne – selv Tine
Baun måtte forvente kamp til stregen af den kinesisk fødte hollænder Yao Jie – satsede træner Tanja Berg hele butikken med en
opstilling, hvor vi gik efter alle doublerne. I mixen fik Karina Sørensen
debutanten Rene Mattisson som makker, Maria Helsbøl og Tinna
Helgadottir skulle tage kampen op mod Camilla Sørensen og Lena
Frier i damedoublen, mens Anders Kristiansen og Rasmus
Mangor blev holdt i herredoublen for at gentage succes’en fra
Grevekampen, denne gang mod Nikolaj Overgaard og Zvonimir
Durjkniak, der havde vundet 4 af 5 kampe indtil nu.
Minsandten om ikke det hele lykkedes i det nordjyske, hvor
Vendsyssel led deres første nederlag i år. Der blev lagt ud med
herre- og mixdouble, og de blev begge vundet ganske overbevisende i to sæt. Herefter fulgte noget, der må være den bedste
dame-single ligaen har budt på i år. Tine leverede mod Yao Jie en
regulær opvisning i første sæt, som hun vandt med 21-10. I andet sæt
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hævede Vendsysselspilleren sit niveau helt op i verdensklassen og
udfordrede, så det ville noget. Det gav hende sættet med 21-16.
Heldigvis fik Tine igen overtaget i første halvdel af 3. sæt, og selvom Jie var lige ved at få kontakt ved 15-16, så red Tine stormen af
og vandt flot med 21-16. Dermed var vi på 3-0.
Emil Vind mødte i 2. herresingle den hidtil ubesejrede Peter
Mikkelsen. Og selvom han især i slutningen af 2. sæt sloges flot
for sagen, kunne han ikke bryde jydens sejrsstime. I 1. singlen fik
Kasper Ipsen ørerne i maskinen med et klart nederlag mod Eric
Pang. Men tilbage var damedoublen, og Maria Helsbøl og Tinna
Helgadottir leverede i den grad varen, da det efter en fantastisk
kampindsats lykkedes dem at besejre Lena Frier og Camilla
Sørensen i to tætte sæt.
For at gøre aftenen fuldkommen, valgte Solrød at række os en
stor hjælpende hånd ved at besejre Skovshoved med 4-3. Det
bragte os op på 4. pladsen, á point med AB Århus og en pind foran
Skovshoved. Det betyder, at vi med en sejr over agterlanternen fra
Lillerød i den sidste grundspilskamp i januar, alligevel kan komme
med i Top-4 slutspillet – ikke mindst takke være et efterår, hvor vi
er ubesejrede på udebane.

Tine Baun, www.fjerbolden.dk

”Den der stjæler fra Hallerne – stjæler fra os alle sammen!
Hjælp os med at være opmærksomme.”
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Holdturneringen: Uvant pres på bredden
For første gang i umindelige tider ser det
ud til, at nogle af vores hold kommer til
at betale en pris for manglende bredde.
Vores to hold i 1. division og 3. division
gør det ganske vist fint, trods den store
åreladning af spillere, som er flyttet,
stoppet eller ude med skader. Men de
spillere der i øjeblikket flot fylder pladserne ud på 2. og 3. holdet, mangler markant
længere nede.

Fra 4. runde havde vi tilmed Niels Christian
Kaldau med i 1. herresingle. Men det hjalp
ikke, da vi tog ud til Gentofte, hvor vi virkelig lignede et bundhold og inkasserede
et 9-4 nederlag. Men inden vi nåede at få
for mange negative tanker om vores fremtidige muligheder, så leverede holdet fem
dage senere den ultimative overraskelse,
da 1. divisions storfavoritter fra Odense
blev sendt hjem med et 7-6 nederlag.

2. holdet i 1. division har, mod mange odds,
leveret et aldeles udmærket efterår i 1.
division, hvor vi har fået points i 4 ud af 5
kampe. Det startede med noget af en paradoks-kamp mod et af de formodede tophold, Triton Aalborg. På papiret var 7-6 sejren fremragende, men med den forfatning
Triron endte i med to skader undervejs og
en 37-årig reserve der vandt begge sine
kampe, ja så stod man tilbage med følelsen
af at have smidt et livsvigtigt point væk.

Dén kamp viste selvklart, at vi har potentiale til at spille med de bedste hold i 1. division. Men selv de nederste hold er stadig
så gode, at vi trods 8 points i 5 kampe ikke
kan tage noget for givet, når vi møder alle
holdene igen til foråret.

Det blev der dog rettet op på med en 8-5
sejr på udebane i kampen mod de formodede direkte nedrykningskonkurrenter
fra Solrød 2. Og da det også blev til point
hjemme mod en af oprykningsfavoritterne
fra Ikast, lignede vi pludselig et hold med
langt til bunden.
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3. holdet har i år været voldsomt ramt
af skader, specielt i herresinglerne, hvor
både Christian Bach og Peter Thorberg
har været ude hele efteråret. Det samme
har Liv Hjordt, og derudover har holdet
flere gange måttet afgive et par spillere til
2. holdet. Det startede også noget dystert
med et 4-9 nederlag mod Gentofte 3, som
var et af de hold vi så ud til at skulle slås
med for at komme i oprykningsspillet.
Men efterfølgende blev bundholdet fra
Skibby sat sikkert til vægs, og herefter fulgte to fremragende kampe mod de to klart
bedste hold i rækken. Først pressede vi
Holte til det yderste i et 5-8 nederlag, hvor
tabte to kampe med 19-21 i 3. sæt. Og så
kom svendestykket, da vi på hjemmebane
besejrede det indtil da suveræne tophold
Hillerød med 7-6. I begge kampe vandt vi kun
én af de 6 singler, men som de skarpe læsere kan regne ud, så er vi tilsvarende nok
rækkens stærkeste hold i doublerne.

Sådan så det også ud mod det andet bundhold Rødovre, som blev slået 8-5 i en kamp,
hvor vi tabte alle 4 herresingler, men ellers
gjorde rent bord bortset fra en enkelt herredouble. Og meget skal gå galt, hvis 3.
holdet ikke skal ende som nr. 4 og dermed
får 4 kampe mod de bedste hold fra den
anden pulje.
Resten er tristere læsning. 4. holdet er
nok det hold, der i højest grad har betalt
prisen for de mange frafald højere oppe.
De mange unge spillere på holdet har
ellers gjort det udmærket, ligesom flere
af dem der sidste år var marginalspillere har gået ind og taget det nødvendige
ansvar. Men i langt de fleste kampe har
vi været klart overmatchet, og lige nu
ligger vi næstsidst i Danmarksserien efter
5 runder. Et helt afgørende slag vil udspille
sig i januarrunden, hvor vi møder det andet
bundhold, fra Gentofte 4.
For 5. holdet har det ligeledes været et
tungt efterår i Sjællandsserien; At vi hænger på endnu og ikke nødvendigvis bliver sidst skyldes primært at vi har nogle
rutinerede veteraner at trække på. 6. holdet har vi i starten af turneringen måttet
erstatte med et herrehold, fordi vi i år ikke
har piger til at stille op. Og også 7. holdet
i Serie 3 slås med store problemer på
pigesiden.
Så alt i alt er det noget op af bakke, jo
længere ned på holdene vi kommer. Men
heldigvis er der masser af unge spillere på
vej frem i U 15 og U 17, og kan vi ”overleve”
i år på fornuftig vis, burde der de kommende år atter være basis for en succesrig
færd for masser af hold i holdturneringen.
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Nyt fra motionistafdelingen
Motionisternes nytårsspil
Motionisternes nytårsturnering finder i år sted torsdag d. 29. december 2011 kl. 16. Vi spiller alle mod
alle i puljer – på tid. Det er sjovt og hyggeligt og efter et par timers spil, er der fællesspisning i hallens
café. Her vil resultaterne af dagens kampe blive offentliggjort.
Medbring gerne fjollet tøj og hat – det være sig sommerhat, bøllehat, nissehue, nytårshat eller din
tantes aflagte paryk – for der vil som sædvanligt være mulighed for at opgradere sin score ved festlig
udklædning.
Sidste frist for tilmelding 14. dec. 2011.
Motionistturneringen
Motionsturneringen er kommet godt i gang. Ingen hold har på nuværende tidspunkt lagt sig i spidsen. Hold B, E og G har hver 4 point,
skarpt forfulgt af C og D med hver 2 point, i bunden ligger hold A og 4 uden point. Resultater, stilling i turneringen, holdoversigt og vente/
reserveliste bliver løbende opdateret på hjemmesiden, så følg med her. Vi oplever stadig en del afmeldinger og udeblivelser til turneringen, så holdledere og burfolket har en del udfordringer med at skaffe afløsere. Vi henstiller til alle spillere om at skaffe reserve, hvis de
er forhindret i at møde op, samt at reserver melder sig til burfolket, når de møder i hallen.
Er du motionistspiller, har du lyst til at spille nogle sjove kampe med andre motionister af samme styrke, så skynd dig at melde dig til
vente/reservelisten.
Igen i år holder vi fælles afslutning for motionistturneringen, det sker søndag d. 15. april 2011.
Vores hold i DGI’s turnering
DGI har skiftet portal, så der har været stor travlhed med endnu
engang at oprette samtlige spillere og tilknytte dem til de enkelte hold.
Holdlederne har skullet sætte sig ind i oprettelse af holdsedler og
indtastning af resultater. På trods af dette er alle hold kommet godt
fra start.
Stilling er følgende
VB1 Mesterrækken .................................................................................... nr. 5 af 5
VB2 Serie 1 ...................................................................................................... nr. 5 af 8
VB3 Serie 3 ...................................................................................................... nr. 7 af 9
VB4 Serie 3 ..................................................................................................... nr. 1 af 9
VB5 Serie 4 ...................................................................................................... nr. 7 af 8
VB6 Serie 4 .................................................................................................... nr. 3 af 8
VB7 Serie 5 .................................................................................................. nr. 3 af 10
VB8 - herreholdet, serie 3-5 ................................................................... nr. 3 af 5
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9-11
Lene Lund Clausen

Pool-cup
03-04. Marts 2012.
Pool-cup finder sted d.
slis ter kommer i starInvitation og tilmelding
øje med opslagstavlen
ten af det nye år, så hold
og hjemmesiden.

Motionistudvalget
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Pensionistafdelingen

Dagbogsblade fra pensionisterne
Gennem efteråret har vi fået flere nye medlemmer i pensionistgruppen.
Antallet på medlemslisten har nu passeret 80. Det betyder en øget aktivitet
på banerne, der kan mærkes...
Mandag den 31. oktober var der på et tidspunkt 55 spillere
i hallerne. Måske som en følge af skiftet tilbage fra sommertid. Men det betyder jo også, at der indimellem ikke er plads
til alle på banerne, specielt ikke når skolerne kommer for at
bruge hallen. Det er så vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden og sørger for, at alle får spilletid. Der sker såmænd ikke
noget ved at sidde over en 5 -10 minutter og få en sludder med
sidemanden.

Det Ældretræf, der blev afholdt i Lynge 16. november, var bedre
besøgt. Blandt de 84 deltagere var de 16 fra Værløse. Agnethe
Knudsen og Poul Nørgaard blev vinder af mixed double 68 A rækken og Anita Niebuhr og Jonna Simonsen i damedouble 68 B rækken.

De to første arrangementer, der var indbydelse til i efteråret,
fik kun beskeden deltagelse fra vor side. DGI Nordsjællands tur
til Sønderjylland blev nok fravalgt bl.a. på grund af prisen, og til
ældretræffet, der blev afholdt i Knapstrup, følte mange, at køreturen dertil var for lang.

Når dette læses har vores årlige julearrangement i fodboldklubbens klubhus den 12. december været afholdt. Så det er tid til nu
at ønske hverandre en glædelig jul og et godt nytår.

Klubben har allerede nu meddelt, at der i hallerne arrangeres
Kids-Volley i uge 10, dvs. fra den 5.-10. marts 2012, hvor vi så må
holde en pause.

Ole Jøns

B olig rå d g ivni ng

F l y t te ro d e lle r bol i g rå d
– h e n t e n b ro ch u r e
Hvordan vælger du den rigtige bolig? Hvor finder du den? Hvad har du råd til? Hvilke rådgivere
har du brug for? Hvilke lovregler bør du kende? Jo bedre du forbereder boligkøbet, jo bedre bliver
oplevelsen. En god start vil påvirke dig og din økonomi positivt i 20-30 år fremover. Og omvendt.
Få råd om boligkøb. I banken.
Værløse Afdeling. Telefon 45 12 03 20

16 VÆRLØSE BADMINTON

Veteranafdelingen

Nyt fra Veteranafdelingen

Pernille Skjøt

Holdturneringen
I holdturneringen går det op og ned for vores veteranhold. De ældste spillere klarer sig bedst, idet såvel +50- som +60-holdet er
ubesejrede og dermed fører deres respektive rækker med maksimum point.

Deltagelse i åbne turneringer
Værløses veteraner har deltaget i et par åbne turneringer/mesterskaber.

VET1 i eliterækken har 12 point efter 5 kampe, idet holdet lidt
skuffende ikke fik point mod Kastrup/Nyråd, som vi ellers plejer
at spille lige op med. VET1 deler i skrivende stund førstepladsen i
puljen med Lillerød og Kastrup/Nyråd.

Hvidovre’s Internationale Veteranturnering
I en stærkt besat turnering i Hvidovre vandt Pernille Skjøt sammen med makkeren Lone Knudsen, Lillerød, damedouble rækken i +50. I finalen besejrede Pernille og Lone de første seedede
Annette Vollertsen og Ellen Aagaard i en meget tæt og velspillet 3.
sætter med 22/20, 20/22, 21/18.

VET2 har det som forventet meget svært i eliterækken. De fire
første holdkampe gav klare nederlag, men det har også været
mod rækkens stærkeste hold. Vi sætter nu alle sejl til og kæmper
for at få nogle point i de sidste kampe i grundspillet, så vi kan få
point med over i nedrykningsspillet.

Østmesterskaberne
VB gjorde sig fint bemærket ved årets Østmesterskaber. Henrik
Andersen og Jena Andreasen, fra Sct. Jørgen, vandt mix-double
+60, og Lars Schnoor og Ilse Langhorn, fra Hvidovre, tog sig af 2.
pladsen.

VET3 i A-rækken er kommet pænt fra start med 3 sejre og to
nederlag. Nederlagene har været til rækkens førende hold fra
Farum og Fredensborg. Til gengæld vandt holdet en fornem 6-5
sejr over Holte 2. Mange af de hold, VET3 møder, er førstehold, og
det siger noget om bredden i veteranafdelingen, at holdet klarer
sig så godt.

Jeanet Errebo Larsen
Veteranudvalget
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Veteranafdelingen

Over 35 år? - se her!
KLUBMESTERSKABER for PENSIONISTER, MOTIONISTER
og klubbens øvrige spillere
Alle skal være fyldt 35 år inden 1. januar 2012
Er du medlem af Værløse Badminton og fyldt 35 år inden 1. januar 2012,
kan du deltage i klubbens mesterskaber for spillere over 35 år.

DS, HS og MD indledende puljer spilles mandag d. 2. januar kl. 18.00 – 22.30.
Viderespil onsdag.

DD og HD indledende puljer spilles tirsdag d. 3. januar kl. 20.30 – 22.30.
Viderespil onsdag.

Alle kategorier frem til semifinaler spilles onsdag d. 4. januar fra kl. 19.15 – 22.30.
Finaler mandag d. 9. januar kl. 19.00 – 21.00.

Der garanteres mindst 2 kampe i alle kategorier, man tilmelder sig.
Hvis der er mange tilmeldinger, laves der 2 rækker.

Pris pr. kategori for deltagelse: 20 kr. der betales før første kamp.
Der udleveres max. to bolde pr kamp.
Program udsendes elektronisk senest søndag d. 2. januar om aftenen.

Tilmelding til klubmesterskaber for over 35-årige sendes senest:
torsdag d. 29. december til: lionel_kuhlmann@hotmail.com skriv i emnefelt: 35+
Deltager du i fællesspil eller -træning, vil der også være lister, du kan skrive dig på.
Skriv dit navn, hvilken kategori du vil deltage i, og hvem du spiller sammen med.
Har du ingen makker, prøver vi at finde en til dig.
Mvh. turneringsudvalget

Vi udfører alt byggeri
og renovering inden for:
•
•
•
•
•
•

Total- og hovedentreprise
Fagentreprise og partnering
Projektstyring
Serviceopgaver, tømrer/snedker
Gulv-, maler- og murerarbejder
Inventarproduktion og montage
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Teleparken
Hovedentreprise - Nybyg

Ellekær 14, 2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 66 | Fax: 44 94 11 45
info@jonsson.dk | www.jonsson.dk

Annoncer

Idéopl æg
logodesIgn
BrevlInIer
InvItatIoner
Brochurer
M agasIner
posters

w w w.h o urd esig n.dk
i nfo @ h o urd esig n.dk
+4 5 2848 3204

skIlte
annoncer
nyhedsBre ve
portr æt ter
IM agesFoto
produk tFoto
WeBdesIgn
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Annoncer

ADVOKATFIRMAET
ULRIK MØLLER

FJERNVARME - en ren fordel

Bymidten 36 D

3500 Værløse
Centrumgade 8
2750 Ballerup
Søborg Hovedgade 201, 2
2860 Søborg

for miljøet, økonomien
og naturligvis din skyld

Kollekollevej 2-4

Adv. Ulrik Møller (H)
Adv. Eivind Gormsen (H)
Adv. Nete Dahl-Sørensen

Tlf. 44 48 11 00 Fax 44 48 28 48
advokat@ulrikmoller.dk
www.ulrikmoller.dk

SVENDSEN+HEINSB K Aps
Værktøjsindustri
Kirke Værløsevej 26
DK-3500 Værøse
Tlf.: 44 48 17 71
Fax:44 48 16 20

FORM

VÆRKTØJ
DANMARK

VÆRLØSE VARMEVÆRK
Klostergårdsvej 59
Tlf.: 44 48 25 47

Fremstilling af bakelit-, metal og
plasticforme, CADCAM.
CNC styret: Gnistning,
®slibning samt fræsning.

Værløse Bymidte 23

Åvej 40, 3500 Værløse, Tlf.: 4498 7888, Fax: 4498 6302, Web: www.bmvvs.dk, E-mail: bm@bmvvs.dk
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Annoncer

Adressering • Alt indenfor grafisk produktion • Annoncer • Brevpapir • Brochurer • Bøger •
Digitaltryk • ... en tryk fremtid for miljøet • Falsning • Flyers • Forsendelse • Grafisk forædling
NAVISION AXAPTA - XAL - C5 - C4

• Hillerød Grafisk • Huginsvej 6E • Hulning • Kachering • Kataloger • Kopi • Lak • Licens til
trykning med Svanemærket • Miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 • Offsettryk • Optagning
i sæt • Pakning • Plakater • Plot • Print • Rapporter • Rentegning • Skæring • Speciel lakering •

COMPUSYSTEM

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spiralering • Storformat plot • Svanemærkede tryksager • Tlf. 4826 0249 • Tryksager „der
holder vand“ • Udstansning • Vandlak • Visitkort • Wire-O • www.hillerodgrafisk.dk • 3400
Hillerød • Adressering • Alt indenfor grafisk produktion • Annoncer • Brevpapir • Brochurer •

Navisio n So lu tio n C en ter

Bøger • Digitaltryk • ... en tryk fremtid for miljøet • Falsning • Flyers
forædling • Hillerød Grafisk •

• Forsendelse • Grafisk
Huginsvej 6E •

Hulning • Kachering • Kataloger •
Kopi • Lak • Licens til trykning med
Svanemærket • Miljøcertificeret
efter DS/EN ISO 14001 •
Offsettryk • Optagning i

Malermester

sæt • Pakning •

Gert Blink Rasmussen

Plakater • Plot

Birkegården 66 - 3500 Værløse
Telefon: 44 48 58 01
Bil: 40 83 58 01

GARANTI PÅ KVALITET

•

Print

•

Rapporter •
Rentegning

•

Skæring • Speciel
lakering

•

Spiralering •
Storformat plot •
Svanemærkede tryksager •

www.thestones.dk

Hillerød Grafisk
...en tryk fremtid for miljøet

Bjørnsholmvej 31 · 3500 Værløse
Tlf: 25 77 47 22

www.hillerodgrafisk.dk
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Bestyrelse 11/12
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Formand

Jeanet Errebo Larsen

Privat
Mobil
Email

44 48 27 36
21 21 46 28
formand@badminton-vb.dk

Næstformand

Thomas Lausen

Privat
Mobil
Email

44 47 47 20
26 28 48 66
naestformand@badminton-vb.dk

Kasserer

Vibeke Højmark

Privat
Mobil
Email

44 48 29 63
40 72 79 63
kasserer@badminton-vb.dk

Sekretær

Rikke Budden

Privat
Mobil
Email

44 48 44 48
24 20 23 50
sekretaer@badminton-vb.dk

Eliteformand

Anders Nielsen

Mobil
Email

28 14 51 51
elite@badminton-vb.dk

SSU-formand

René Mattisson

Mobil
Email

26 13 31 86
senior@badminton-vb.dk

USU-formand

Siv Jønsson

Mobil
Email

25 29 40 19
ungdom@badminton-vb.dk

MSU-formand

Lene Lund Clausen

Privat
Mobil
Email

44 48 53 64
23 62 95 23
motionist@badminton-vb.dk

Bestyrelsesmedlem

Kurt Buch Jensen

Privat
Mobil
Email

44 48 84 55
21 42 42 72
medlem1@badminton-vb.dk

Bestyrelsesmedlem

Søren Bruun-Pedersen

Privat
Mobil
Email

44 48 39 94
40 60 39 94
medlem2@badminton-vb.dk

Suppleant

Helle Stærmose

Privat
Mobil
Email

45 88 00 41
22 42 32 42
suppleant1@badminton-vb.dk

Suppleant

Gustav Gandsted

Mobil
Email

61 79 99 59
suppleant2@badminton-vb.dk

Revisor

Ole Johansen

Privat
Email

44 48 07 50
revisor1@badminton-vb.dk

Revisor

Erik Hansen

Privat
E-mail

44 48 48 98
revisor2@badminton-vb.dk

Administration/
Postadresse

Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse

Tlf.
Email

61 68 52 83
kontor@badminton-vb.dk

Spillested

Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse

Tlf.
Email

44 48 12 01
driftsleder@ifvaerloese.dk

Udvalg 11/12
Ungdomsspiludvalget (USU)
Siv Jønsson (formand)
Kurt Buch Jensen (ad hoc/kommunikation)
Michael E. Jensen
Hanne Nielsen (sekretær)
Michael Bender Svenningesen (Holdturnering)
Stina Molander (U9/U11)
Susanne Have (U13)
Anne Hauskou (U15)
Henrik Hjalgrim (U17/U19)

ungdom@badminton-vb.dk
USUmedlem1@badminton-vb.dk
USUmedlem2@badminton-vb.dk
USUmedlem3@badminton-vb.dk
USUhold@badminton-vb.dk
U11@badminton-vb.dk
U13@badminton-vb.dk
U15@badminton-vb.dk
U17@badminton-vb.dk

Tlf. 28 74 87 03
Tlf: 21 42 42 72
Tlf: 40 11 29 59
Tlf: 60 94 82 80
Tlf: 30 53 92 37
Tlf: 41 57 77 30
Tlf: 35 43 30 01
Tlf: 23 34 74 20
Tlf: 30 61 40 72

senior@badminton-vb.dk
veteran@badminton-vb.dk
T2hold@badminton-vb.dk
stover@badminton-vb.dk
hjemmekampe@badminton-vb.dk
hjemmekampe@badminton-vb.dk
elite@badminton-vb.dk

Tlf: 26 13 31 86
Tlf: 21 21 46 28
Tlf: 40 55 39 94
Tlf: 29 62 08 50
Tlf: 20 28 00 00
Tlf: 22 78 82 60
Tlf: 28 14 51 51

veteran@badminton-vb.dk
VETUmedlem1@badminton-vb.dk

Tlf: 21 21 46 28
Tlf: 46 78 98 69

motionist@badminton-vb.dk
sekretaer@badminton-vb.dk
MSUmedlem1@badminton-vb.dk
MSUmedlem2@badminton-vb.dk
MSUmedlem3@badminton-vb.dk
MSUmedlem4@badminton-vb.dk
MSUmedlem5@badminton-vb.dk
MSUmedlem6@badminton-vb.dk

Tlf: 23 62 95 23
Tlf: 24 20 23 50
Tlf: 20 28 00 00
Tlf: 44 47 27 68
Tlf: 44 47 07 16
Tlf: 44 48 21 01
Tlf: 20 24 24 14
Tlf: 44 47 50 60

pensionist@badminton-vb.dk

Tlf: 44 47 50 60

elite@badminton-vb.dk
senior@badminton-vb.dk
ungdom@badminton-vb.dk
sportschef@badminton-vb.dk

Tlf: 28 14 51 51
Tlf: 26 13 31 86
Tlf: 28 74 87 03
Tlf: 20 24 47 30

sportschef@badminton-vb.dk
T1traener1@badminton-vb.dk
T1traener2@badminton-vb.dk
T2traener@badminton-vb.dk
USUtraener1@badminton-vb.dk
USUtraener2@badminton-vb.dk
USUtraener3@badminton-vb.dk
USUtraener4@badminton-vb.dk
USUtraener5@badminton-vb.dk
USUtraener6@badminton-vb.dk
MOTtraener1@badminton-vb.dk
MOTtraener2@badminton-vb.dk

Tlf: 20 24 47 30
Tlf: 60 21 58 13
Tlf: 24 98 55 06
Tlf: 26 13 31 86
Tlf: 61 18 56 04
Tlf: 30 27 41 11
Tlf: 61 60 26 36
Tlf: 23 63 63 15
Tlf: 51 70 22 10
Tlf: 30 25 04 86
Tlf: 22 53 97 01
Tlf: 29 62 08 50

Seniorspilleudvalget (SSU)
René Mattisson (formand)
Jeanet Larsen (veteraner)
Martin Bruun-Pedersen (T2-hold)
Morten Estrup (hjemmeside, støverhold)
Ann Lis Gregersen (hjemmekampe)
Birgitte Nielsen (hjemmekampe)
Anders Nielsen (trænere, sportscamp)

Veteranudvalget
Jeanet Larsen (formand)
Ole Riis

Pensionisterne
Ole Jøns

Eliteudvalget
Anders Nielsen (formand)
René Mattisson (SSU)
Siv Jønsson (USU)
Tanja Berg (Sportschef)

Trænerteam
Tanja Berg (Sportschef, Seniortræner T1)
Anders Kristiansen (Seniortræner T1)
Andreas Hansen (Seniortræner T1)
René Mattisson (Seniortræner T2)
Jeppe Ludvigsen (Ungdom+Seniortræner T2)
Morten Olsen (Ungdom)
Tinna Helgadottir (Ungdom)
Camilla Sørensen
Emil Vind
Pelle Schwensen
Brian Thorsen (Motionist)
Morten Estrup (Motionist)

VÆRLØSE

Lene Lund Clausen (formand)
Rikke Budden
Ann-Lis Gregersen
Lene Udholm Knudsen
Lise Nerlov
Michael Brændstrup
Morten Bonke Nielsen
Margit Kromann

BADMINTON

Motionistudvalget
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Værløse Badminton
Stiager 8
3500 Værløse

B-Post
DANMARK

Skal du skifte bolig?
Spørg altid home Værløse
Som Værløses største lokale mægler sælger vi
næsten hver anden bolig i byen
Ring 44 48 48 66 og hør om dine muligheder

Thomas Lausen
Indehaver

Ole Fagermo
Sælger

home Værløse støtter VB
Badmintonblad # 3 2011/2012 udkommer:
Primo maj 2012 2012
Deadline for indlæg og billeder:
19. april 2012
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