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Formandens beretning
Sæsonen 2010/2011 bød på noget af en rutsjetur for Værløse Badminton
– men heldigvis gik det ikke kun nedad.
Undertegnede tiltrådte posten som formand i efteråret 2010, da Mogens
Daniel Bruun ønskede at fratræde sin post som formand. Samtidig fik klubben også ny næstformand ved Thomas Lausen, da Kenneth Petersen også
ønskede at udtræde af bestyrelsen. Det var en hård periode for den ”gamle”
bestyrelse, men da først vi havde fået samlet et nyt hold, er der virkelig blevet
løftet i flok.
VB’s økonomi
Det har endnu en gang været et hårdt år rent økonomisk. Ved det første møde
i den nye bestyrelse stod det klart, at der i kontingenter, tilskud og sponsorer
manglede ca. 150.000 kr. i forhold til budgettet. Men i modsætning til de foregående år, er det i denne sæson lykkedes os at vende skuden i tide. Det er
sket både ved at bremse op og indføre besparelser og ved nye initiativer på
indtægtssiden.
Blandt besparelserne kan nævnes egenbetaling for deltagelse i åbne turneringer i alle afdelinger, reduktion af omkostninger på klubbladet og reduceret
budget til spisning før og efter holdkampe. På indtægtssiden har især tiltaget
”træn med VB’s 1. holds spillere” været en succes. Her har ca. 120 ungdomsspillere fra såvel Værløse som klubber over hele Sjælland gennem 6 træningssessioner kunnet få gode råd og træningstips fra VB’s allerbedste spillere. Fra
bestyrelsens side skal der lyde en stor tak for den store opbakning, der har
været fra hele den bedste trænings trup, til gennemførelsen af dette projekt.
I ungdomsafdelingen har man med succes afholdt en række åbne turneringer, som også har kastet gode indtægter af sig.
Det er derfor med stor tilfredsstillelse, at bestyrelsen fremlægger et resultat for denne sæson, der viser et overskud på ca. 170.000 kr., hvoraf de
147.000 kr. kan henføres direkte til den ekstraordinære kontingent opkrævning, der fandt sted sidste sommer. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde,
at netop indtægten fra den ekstraordinære kontingentopkrævning ubeskåret
skulle anvendes til at reducere den negative egenkapital. Derfor har det været
ekstra vigtigt for os at kunne notere et overskud på den almindelige drift på
trods af, at det så skidt ud, da vi startede. Hertil kommer, at vi på sponsorsiden
har indgået flere kontrakter, der strækker sig over 2-3 år, og dermed har vi et
mere sikkert grundlag for indtægtsbudgettet til næste sæson.
VB’s resultater
Klubbens resultater har igen i denne sæson været helt i top. Det er faktisk
utroligt, at vi kan nå så langt med de begrænsede midler, som vi har til rådighed. Succesen gør sig gældende hele vejen rundt fra 1. holdets bronzemedaljer i badmintonligaen over danske mesterskaber til såvel senior-, ungdoms- og
veteranspillere. De enkelte udvalgsformænd vil berette mere om dette.
VB’s ledelse
Med den bestyrelse, der blev sammensat ved den ekstraordinære generalforsamling i efteråret, har VB fået et godt hold, der er indstillet på, at vi løfter i
flok og træffer de nødvendige beslutninger, fx hvis det i løbet af sæsonen viser
sig, at budgettet ikke kan holde. Det er derfor en stor tilfredsstillelse, at vi fra
bestyrelsens side kan anbefale, at vi fortsætter med samme hold ved roret i
den kommende sæson.
Vi vil fortsat have stor fokus på klubbens økonomi i den kommende sæson,
men håber at der fremadrettet også bliver mulighed for at anvende ressourcerne på andre aktiviteter af mere badmintonmæssig karakter.
Helt for min egen regning vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for
den store samarbejdsvilje, der har været i bestyrelsen. Jeg er helt med på,
at det ikke altid er lige velkomment, når man ”kommer ind fra siden” og som
noget af det første svinger sparekniven. Men I har taget det pænt og bidraget
med gode initiativer til, at det er lykkedes at få plus på bundlinjen.
Jeanet Errebo Larsen, Formand for bestyrelsen
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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

VÆRLØSE BADMINTON

3

1. holdet

1. holdet genvandt bronzemedaljerne
Efter det flotte grundspil med 8 sejre i 9 kampe, som gav en stensikker 3. plads, var vi i mellemspillet godt med i kampen om en
plads direkte i semifinalen. Efter to spændende kampe mod topholdene Greve og Skælskør/Slagelse, måtte vi dog efter to nederlag ”nøjes” med 3. pladsen, der som de forrige to sæsoner gav os
hjemmebane i en kvartfinale, denne gang mod Skovshoved.
KVARTFINALE: Værløse – Skovshoved 4-2
Med det ubestridte es, Tine Baun, ude af billedet i 3 måneder, var
kvartfinalen mellem Værløse og Skovshoved blevet en ekstremt
åben affære. Og det startede bestemt ikke for godt i mixdoublen,
hvor Anders Kristiansen og Karina Sørensen tabte i to sæt til
Mads Kolding og Julie Houmann – efter en kamp, hvor især Anders var langt fra sit normale niveau.

Skovshoved reducerede til 2-3 ved at vinde damesinglen. Men tilbage var liga-klassikeren mellem Kasper Ipsen og Christian Lind i
1. herredsingle – en kamp der indeholdt alt fra spænding og dramatik til godt spil og psykologisk krig. Men som i efterårets kamp i
Skovshoved viste Ipsen sig som den stærkeste, og denne gang løb
han simpelthen Lind ned. Efter to tætte sæt fordelt med ét til hver
blev det 21-10 i tredje – og dermed var 4-2 sejren i hus.
Og så var holdet ellers klar til årets ultimative prøvelse.
SEMIFINALE: Greve – Værløse 4-0
At slå de regerende mestre på
udebane, når man mangler sit
stærkeste kort, lyder som en
umulig opgave – og det viste
det sig også at være.
Presset var enormt på vores
to herresingler, som uden at
være favoritter skulle vinde
for at vi skulle kunne skimte
en chance. Man kan heller ikke
sige andet end, at de gav modstanderne kamp til stregen.
Ipsen havde sætbold i begge
sæt mod Joachim Persson,
som desværre vandt i ombolde
i begge tilfælde – og Vind spilEmil Vind, www.fjerbolden.dk
lede notorisk fremragende
mod en af ligaens stærkeste 2. singler, Jens Kristian Leth, som
imidlertid vandt kampen med 21-18 i tredje sæt.

Peter Mørk, www.fjerbolden.dk

Men den stærke holdånd hos Værløsemandskabet fornægtede
sig ikke. På den anden bane gik Emil Vind ind med en attitude og en
udstråling, der entydigt signalerede, at denne kamp var han i dén
grad klar på – og han leverede også en strålende kamp og vandt
så klart som 21-12 og 21-9 over ellers formstærke Daniel Damgaard. Herredoublen med Rasmus Bonde og Peter Mørk var lige så
nådesløse med 21-10, 21-15 over Jonas Glyager og Morten Spuur.
Og da Anne Skelbæk og Maria Helsbøl så tog en favoritsejr i damedoublen med 21-19, 21-13, var det hjemmeholdet, der var ovenpå.

Med 2-0 til Greve efter singlerne var situationen på det nærmeste
udsigtsløs for Værløsemandskabet. Og forestillingen blev også afgjort allerede i anden runde, hvor Greve i sikker stil tog sig af både
herredouble og damesingle. Dermed skulle vi for fjerde år i træk
ud i en bronzekamp – og for tredje gang var modstanderen Team
Århus, som vi havde besejret i det tilsvarende opgør i både 2008
og 2010.
BRONZEKAMP: Værløse – Team Århus 4-3
Årets udgave af bronzekampen blev om muligt endnu mere spændende end den tilsvarende match året før, hvor de samme to kombattanter måtte ud i Golden Set, før medaljerne endte i Værløse.
Sådan gik det også denne gang, men under lidt andre forudsætninger. Lidt overraskende var Tine Baun kommet så langt i genoptræningen, at hun meldte sig klar til kamp, og det gjorde hjemmeholdet til favoritter i en kamp, som Værløsestjernen også fik sat
sit betydelige aftryk på.

Kasper Ipsen, www.fjerbolden.dk
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De to første kampe blev som ventet delt med én til hver. Kasper
Ipsen gjorde en fin figur mod Jan Ø Jørgensen i to sæt, der lignede hinanden meget. Den stod 11-10 til Ipsen ved pausen i begge
sæt, og det fortsatte lige, indtil Århus-esset pludselig tog et ryk
på 3-4-5 points, som siden ikke kunne indhentes. Det blev til 16
og 18 points til Ipsen og dermed en føring til Århus, som Anders
Kristiansen og Rasmus Bonde dog hurtigt fik udlignet via en sikker
sejr på 21-16, 21-13 i herredoublen.

1. holdet

Anders Kristiansen & Rasmus Bonde, www.fjerbolden.dk

Tine Baun & Maria Helsbøl, www.fjerbolden.dk

Århus kom på 2-1 da Anders Rasmussen og Mie Schiøtt. levede
op til favoritværdigheden i mixen og slog Peter Mørk og Karina
Sørensen i to tætte sæt. Herefter fulgte de to nøglekampe, der
blev delt med én til hver. Emil Vind holdt fast i sit gode spil fra hele
foråret, og fraset en periode i 2. sæt, hvor Morten Brødbæk fik
initiativet, sad han godt på 2. herresingle, som blev vundet sikkert i tredje sæt. Til gengæld tog Århus sig af damedoublen. Maria
Helsbøl og Anne Skelbæk kunne slet ikke få det til at fungere, og
det udnyttede Lena Frier og Line Kruse til en sikker to-sæts sejr.

Dermed var Århus på 3-2 – men så er det jo godt, at man har en
Tine Baun at runde af med. Den lange pause så man ikke meget
til, idet hun gik ind i vanlig, aldeles overbevisende stil og vandt sin
single med 21-12, 21-9 og dermed udlignede til 3-3. Og så meldte
hun sig klar til Golden Set, som efter fravalgsprocessen blev damedouble.
Det var helt tydeligt noget af en overraskelse fra Århus-mandskabet – og det kom til at koste dem i starten, hvor Værløseparret var
væsentlig mere klar end modstanderne og hurtigt fik et forspring.
Tine og Maria Helsbøl førte kontant med adskillige points, og de
var helt oppe på 13-6, inden Lena Frier og Line Kruse begyndte at
komme nærmere. De nåede på 16-17, inden Værløseparret tog to
points mere og dermed kom på 19-16, hvormed forestillingen så
ud til at være lukket. Men så hapsede jyderne, nærmest ud af ingenting, fire points i streg og fik matchbold ved 20-19. En ulideligt
spændende duel fulgte, inden Helsbøl fik den afgjort fra hegnet, og
så var det vores tur til at tage to hurtige point og dermed afgøre
hele matchen.
Dermed fik 1. holdet sat kronen på værket i en meget flot sæson,
hvor vi ubestridt var det 3. bedste hold, og hvor det kun var Greve
og Skælskør/Slagelse, der formåede at slå os. De to afgjorde aftenen efter en historisk spændende finale med Greve som vinder
– og dermed fik vi den samme medaljefordeling som året før.
Igen må man lette på hatten for holdet og træner Tanja Berg for
dét, som de er i stand til at skabe – og kan vi fortsætte fremgangen blandt spillerne, er der ikke umiddelbart grænser for, hvor
langt vi kan nå i en meget spændende sæson 2011/2012.

Tine Baun, www.fjerbolden.dk
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Ungdomsafdelingen

14 medaljer ved DM
De individuelle Danmarksmesterskaber
for ungdom blev en stor succes for Værløse. Med hele 14 medaljer i de forskellige
rækker blev vi en af de mest vindende klubber i landet.
Dobbelt Guld i U13
Julie Dawal og Cecilie Finne-Ipsen havde
taget turen til Videbæk i det vestlige Danmark, og de prægede i den grad begivenhederne i pigerækkerne. I Damedouble
strøg de helt til tops efter en finalesejr
over deres evige rivaler, Irina Andersen og
Sia Berg fra Solrød og Greve. De to par har
siddet på det hele i år, men det blev altså
Værløseparret, der trak blev det lægnste
strå her til DM. I mix-doublen stod Julie og

Cecilie på hver sin side af nettet - og det
blev Julie, der sammen med sin makker
Kristoffer Weesgaard fra Skagen sejrede i
en kamp, hvor der denne gang ikke var tvivl
om udfaldet. I single var det til gengæld Cecilie der nåede længst, da hun levede op til
sin seedning og kom i semifinalen. Dermed
fik hun medalje i alle tre rækker.
Tre medaljer til Mathias Estrup
Det samme præsterede Mathias Estrup
i U 15 DMN, som blev afviklet på Solskinsøen Bornholm. Længst nåede han i mixdoublen, hvor han var topseeded og sammen med sin makker Anne-Katrine Hansen
fra Horsens nåede til finalen. Her tabte de
imidlertid i en meget spændende kamp

Adressering • Alt indenfor grafisk produktion • Annoncer • Brevpapir • Brochurer • Bøger •
Digitaltryk • ... en tryk fremtid for miljøet • Falsning • Flyers • Forsendelse • Grafisk forædling
• 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 •
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 •
Bøger • Digitaltryk • ... en tryk fremtid for miljøet • Falsning • Flyers
forædling • Hillerød Grafisk •
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Kopi • Lak • Licens til trykning med
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til Mathias Bay-Schmidt og Marie Louise
Steffensen med 23-21 i tredje sæt og
måtte derfor ”nøjes” med sølv. Til gengæld
overgik Mathias sin seedning i herresinglen ved at spille sig helt til semifinalen efter et par flotte kampe. Her kom han dog
til kort over for AB Århus’ storspillende
Anders Antonsen, der siden også tog titlen. Samme Antonsen stod også i vejen i
herredoublen, hvor Mathias og makkeren
Christan Wolff tabte klart i semifinalen.
Men med tre medaljer fik Mathias alt i alt
markeret sig som en af årgangens absolut
stærkeste spillere.
Guld til Julie Finne i damedouble.
Også i U 17 havde vi en 3-dobbelt medaljetager, nemlig Julie Finne-Ipsen. Det foregik i
Danmarks nordligste by Skagen, hvor Julie
strøg helt til tops i damedouble sammen
med Rikke Søby fra Greve. Hun var også
i finalen i single, hvor hun dog tabte klart
til Anna Thea Madsen fra Holbæk. I mixdouble blev det til bronzemedalje, hvor hun
sammen med Mads Sørensen fra KBK lidt
ærgerligt tabte i semifinalen. Men alt i alt
fantastisk, at Julie som første års formåede at spille sig til slutkampene i alle tre
rækker.

• Forsendelse • Grafisk
Huginsvej 6E •

Mikkel Mikkelsen til tops i herredouble
Vores ældste ungdomsspillere skulle til forskel fra de andre kun lige hen om hjørnet til
Herlev-Hjortens hal, hvor DM for U19 blev
spillet. Mikkel Mikkelsen, som jo sidste år
kom til skade i singlefinalen ved DM, tog i år
”revanche” og blev dansk mester i HD sammen med Nikolaj Overgaard fra Højbjerg.
I finalen slog de favoritterne og rivalerne
Rasmus Fladberg og Kim Astrup Sørensen med 21/19 i 3. sæt. Der var også en
bronzemedalje i samme række til Kasper
Pauslen, som sammen med Frederik Colberg tabte semifinalen til Mikkel og Nikolaj.
På pigesiden stod Josefine Van Zaane for
en flot overraskelse, da hun og makkeren
Amanda Madsen i 2. runde gjorde det af
med det finaleseedede par og spillede sig
helt til finalen. Her måtte de dog bøje sig
for sølvvinderne fra senior-DM, Line Kjærsfelt og Sandra Maria Jensen.
Alt i alt en meget flot weekend af VB-spillerne – og et stort til lykke med alle medaljerne.

Ungdomsafdelingen

Masser af guld ved grand prix
Årets sidste turnering for de bedste ungdomsspillere herhjemme
er Grand Prixfinalerne, som denne gang blev afholdt i Lillerød.
Det blev en flot turnering for Værløse, der var repræsenteret af
mange af de samme spillere, som havde gjort det flot ved DM i
de forskellige årgange. I U13 huserede Cecilie Finne-Ipsen og Julie
Dawal hvor de endnu en gang vandt damedouble. De nåede desuden begge semifinalen i single, og i mix fik Julie sølv, mens Cecilie
tog sig af bronzen.
I U15 tog Mathias guldet i mixdoublen og bronze i herredouble.
Han var også med i single, hvor han dog måtte lade livet i de indled-

ende runder. I U17 lykkedes det Julie at overgå sit flotte resultat
fra DM, idet hun fik sølv i damesingle efter endnu et finalenederlag
til Anna Thea Madsen, men til gengæld guld i både mix- og damedouble.
Største positive overraskelse kom i U19, hvor Mathias Rud rundede en sæson med stor fremgang af med en finaleplads i både
single og double. Også Mikkel Mikkelsen fik markeret sig, da han
sammen med Nikolaj Overgaard gentog sejren fra DM, denne
gang over Mathias Rud i finalen.
Stort til lykke til alle 6 spillere med de flotte resultater.

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

Sølvmedaljer ved LM for U11 hold
Værløse havde fornøjelsen af at have et
hold med til DGI Landsmesterskabet for
U11-hold, som i år blev afholdt i DGI-byen i
København. Holdet bestod af Astrid, Amalie, Kirstine, Thomas, Tobias og Valdemar,
altså et hold med både stor styrke og
bredde.

5-1. I den anden kamp mod Ølgod var singlerne afviklet om lørdagen med 2 til hver,
så her manglede kun de to doubler. Både
Valdemar og Thomas i den ene double og
Amalie og Astrid i den anden hev sejren
hjem, og dermed var endnu en holdsejr i
hus.

Turneringen blev afviklet på en sådan
måde, at man startede alle 4 kampe om
lørdagen, for så at spille dem færdige søndag. Vore modstandere var Viby S, Ølgod,
Vodskov og Slagelse.

I den tredje kamp skulle 2-0 føringen mod
Vodskov udbygges. Først vandt både Valdemar og Tobias sikkert deres singler i to
sæt, og det samme gjorde Amalie, mens
Astrid måtte i tre sæt. Men hun vandt
også, og dermed var kampen vundet med
6-0, og den tredje sejr af tre mulige var i
hus.

Vi havde en fin lørdag, hvor tre af holdkampene stod helt lige ved dagens afslutning,
mens vi var foran i den fjerde. Så der var
lagt op til en spændende finaledag om søndagen.
Holdet startede med at fuldføre kampen
mod Viby Sjælland ved at vinde alle 4 singler og dermed samlet vinde kampen med

dende kampe, som begge gik i 3 sæt. Men
desværre måtte vi til sidst strække våben
i dem begge to, og Slagelse løb derfor med
guldet via en 4-2 sejr. Men sølvmedaljerne
var både et meget flot og fuldt fortjent resultat, som vi absolut kan være stolte af.

NAVISION AXAPTA - XAL - C5 - C4

COMPUSYSTEM

Så var vi klar til en drabelig finale mod Slagelse, som stod 2-2 efter lørdagens singler. Som følge af en lidt bedre match-score
kunne vi nøjes med 3-3 og stadig vinde turneringen, og vi skulle derfor ”bare” have en
af doublerne. Det blev nogle ulideligt spæn-

..............................
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Stjernedrys

Årgang: U13 - 1. års

Skole: Bagsværd Kostskole - 5.A

Kategori: Mester rækken

Bedste fag: Matematik

Point: 0 - er lige rykket op.

Andre idrætsgrene/interesser: Fodbold

Livret: Thaigryde og ristaffel
Bedste film eller TV-serie: Ratatouille og Ice Age
Hvor gammel var du, da du startede til badminton?: 7 år
Hvordan blev du interesseret i badminton?: Min storebror og min far spillede badminton.
Ketchermærke: Yonex
Favoritslag: Stik smash
Favoritspillekategori (single, double, mix): Double
Doublemakker: Ikke nogen fast p.t.
NICOLAS

Mixmakker: Ikke nogen fast p.t.
Favorit VBér på første holdet: Emil Vind

Bedste badminton oplevelse: U11 Hold DM (nr. 6) og oprykning i år til U13M
Det bedste trænerne kan udsætte Jer for?: Kampe og special træning.
Det værste trænerne kan udsætte Jer for?: Fysisk træning
Badmintondrøm: At blive så god som muligt til badminton.
Resultater det sidste års tid: 10 placeringer (1, 2 eller 3) i Mix double. 7 placeringer som nr. 2 eller 3 i Herredouble og oprykning til
U13M. VB U13A hold nr. 3 i turnering og nr. 8 til U13 DM for hold.

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
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Ungdomsafdelingen

Ungdomsformandens beretning 2011
Endnu et fantastisk år…… sådan skal en beretning helst starte, og sådan starter beretningen i ungdomsafdelingen for sæson
2010-2011 også.
Vi startede sæsonen med nye elitetrænere - men heldigvis med rutinerede folk på
mange af de øvrige træninger, og med en
meget ny ungdomsformand, men et rutineret ungdomsudvalg - og når vi ser tilbage
på sæsonen der er gået har der været
ting, der måske ikke er lykkes helt efter
bogen. Men heldigvis er langt det meste
lykkes rigtig godt.
Vi har ved sæsonens udgang registreret
14 elitespillere og 18 mesterrækkespillere. Desuden har vi yderligere ca. 35 turneringsaktive ungdomsspillere, samt ca. 130
motionist ungdomsspillere.
Vi har i ungdomsudvalget lagt vægt på at
få arrangeret en masse sociale arrangementer. Nogle er gengangere fra tidligere
sæsoner, og nogle opstod i løbet af denne
sæson. Vi håber, at vi også næste år kan
sætte mange af disse aktiviteter i søen og sikre at mange har mulighed for at mødes på kryds af alder og niveau og få sjove
oplevelser sammen. Et absolut hit var vores juleafslutning, hvor næsten halvdelen
af alle vore ungdomsspillere deltog. Der
har været Lalandia tur, opstartsweekend,
ture til liga kampe i Farum, klubmesterskaber - og senest Påskebadminton med bl.a.
en tur i svømmehallen, badminton-bannerproduktion og afsluttende tur til Farum for
at se bronzekamp.
I vinterens løb er det blevet tid til at Værløse har startet det populære MINITON
op. 15 børn og forældre mødes hver lørdag til badminton, sjov og leg. Det lyder
fra trænerne, at det er den HELT rigtige
måde at få startet børnenes badmintonliv
på. Teknikken bliver meget hurtigere brugbar, og der opstår ikke for mange dårlige
vaner hos spillerne som skal rettes efterfølgende. Et andet nyt tiltag har i år været
samtræning med Hillerød Badminton, hvor
vi i år hver mandag har kunnet tilbyde træning for ca. 15 Værløse spillere, sammen
med et tilsvarende antal Hillerød spillere.
Vi fornemmer at træningen har været en
anledning til at få trænet med andre end
de samme man står over for på de andre
træninger i klubben. Vi håber at udbygge
dette samarbejde også til næste år - men
intet er endnu på plads.

Ungdomsafdelingen har leveret et væld af
flotte resultater i sæson 2010-11. Der er
vundet 5 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og
5 bronzemedaljer ved individuelt DM. Det
gør os til en af de absolut mest vindende
ungdomsklubber i Danmark. Danske mestre blev både Mikkel Mikkelsen i U19 HD,
Julie Finne-Ipsen i U17 DD, Cecilie Finne-Ipsen i U13 DD og ikke mindste Julie Dawall
Jakobsen i både U13 DD og U13 MD. Et
STORT tillykke skal lyde til de 5 spillere - og
naturligvis også til de øvrige medaljetagere Josephine Van Zaane, Kasper Paulsen
og Mathias Estrup. Fra SM hjembragte vi
dobbelt guld i U9 rækken til Astrid Molander i både DS og DD, og 3-dobbelt guld til
Mathias Estrup i U15. Cecilie Finne-Ipsen
blev mester i U13 MD. Desuden var der
flotte placeringer til mange af vore spillere
i de lavere rækker.
I holdturneringen har vi deltaget med 2
hold i A-rækken og begge klarede kvalifikationen til DM for hold. U15 holdet i sikker
stil med en sølvmedalje ved SM, U13 holdet
med lidt mere hiv og sving - med en bronzemedalje ved SM. Begge hold havde gode
ture til DM, uden dog at bringe topplaceringer med hjem. Vi deltog med yderligere 6
hold i SBKr’s holdturnering, og alle hold har
fået meget flotte placeringer. I U15 rækken har vi været meget dominerende, med
sølv til A-holdet, sølv til B-holdet, sølv til Bdrengeholdet og guld til C-drengeholdet. Vi
har haft et enkelt U11 hold tilmeldt i DGI’s
turnering, og vores bedste U11’ere deltog
ved DGI’s landsmesterskaber og hjembragte en meget flot sølvmedalje.
I ungdomsafdelingen har vi naturligvis
også haft fokus på økonomien. Allerede
inden sæsonen gik i gang var egenbetalingen sat op både ved turneringsdeltagelse
og ved andre ting. Der har været arrangeret turneringer, og heldigvis har vi ikke haft
oplevelsen af at deltagerantallet ved vore
turneringer er faldende, som det ellers beskrives andre steder. Vi tror naturligvis på,
at vores gode forhold og stramme styring
af turneringerne er en medvirkende årsag.
Vi har næste år valgt at tage munden endnu mere fuld og tage et par turneringer
mere på sæsonplanen. En vigtig prioritering har i år været at få mange nye spillere
til at deltage i vore egne turneringer - det
håber vi at kunne udbygge yderligere, når vi
næste år tilbyder turneringer i næsten alle
rækker hen over sæsonen.

Jeg vil naturligvis gerne sige tak til alle
trænerne i ungdomsafdelingen. Det er deres fortjeneste at hverdagen fungerer og
de mange børn igen og igen møder op til
træning med glade smil. Tak til ungdomsudvalget for et godt samarbejde hen over
året. De har måttet finde sig i at der måske
ikke er så meget har været som det ”plejer”, da min fortid i klubben er meget kort.
Tak til bestyrelsen også for et godt samarbejde. Der blev trukket store veksler på
os i efteråret - kræfter som næste sæson
kun kan bruges til at gøre tilbuddene i VB
endnu bedre. Tak til forældrene for at stille
deres børn til rådighed for os. Tak for godt
samarbejde med forældrene - det er altid
godt at få konstruktivt modspil, og også
dejligt når vi ind imellem får anerkendelse
for den indsats der bliver lagt. Og en stor
tak til de forældre som stiller deres tid til
rådighed, hvad enten det er som holdledere, som hjælpere ved vore arrangementer
eller ved at bakke op når børnene skal ud
og spille.
Sidst men ikke mindst tak til spillerne fordi
de møder op til træning uge efter uge med
et smil på læben og med lysten til at blive
endnu bedre til at spille badminton.

Siv Jønsson, ungdomsformand

Malermester

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

GARANTI PÅ KVALITET

www.thestones.dk
Bjørnsholmvej 31 · 3500 Værløse
Tlf: 25 77 47 22
VÆRLØSE BADMINTON
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Motionistafdelingen

Nyt fra motionistafdelingen og
Sommeren står snart for døren, og sæsonens motionistaktiviteter er ved at være afsluttet.
Motionistturneringen
Mere end 160 motionister deltog i årets motionistturnering. Der
blev kæmpet og svedt bravt i de runder, turneringen blev afviklet
over. Det er dejligt at se det engagement, der bliver udvist.
Inden sidste spillerunde havde hold C allerede sikret sig 1. pladsen.
Større spænding var der om 2. pladsen, hvor hold E med en sejr
kunne bringe sig à point med hold A. Dette lykkedes dog ikke, så 2.
pladsen gik til hold A. Årets sokkehold blev hold F.
Turneringen har dog igen i år været ramt af mange afbud og udeblivelser. Med stor hjælp fra holdlederne er det hver gang lykkedes
at få samlet det nødvendige antal spillere. Stor tak til dem.
Lige som de foregående år afsluttede vi motionistturneringen
med, at 6 ud af 7 hold spillede i samme runde. Dette gav store
udfordringer til burfolket pga. et par udeblivelser, samt at flere
spillere skulle spille på mere end 1 hold. Selv om nogle spillere
kom til at vente lovligt længe på deres kampe, lykkedes det os af
få afviklet samtlige 72 kampe inden for en rimelig tid (3½ time).
Vi vil i motionsudvalget drøfte, om dette også fremover er den
rigtige form at afslutte turneringen på, eller om vi kan finde en anden måde, der både markerer afslutningen på turneringen, men
samtidig reducerer de ulemper, der er forbundet med denne afslutningsform.
DGI-turneringen
Vores 8 DGI-hold har i denne sæson haft en del udfordringer, bl.a.
på grund af skader. Vi var desværre nødt til at trække et hold,
hvilket var rigtig ærgerligt, da mange gerne vil spille. Serie 5 holdet vandt i fornem stil sin række. Et stort tillykke til dette hold. De
øvrige hold ser for de fleste holds vedkommende ud til netop at
klare skærene og undgå nedrykning.
Placeringerne for de 7 DGI–hold:
Hold

Placering

VB1 Mesterrækken

Nr. 4 ud af 5

VB2 Serie 1

Nr. 7 ud af 10

VB3 Serie 2

Nr. 9 ud af 10

VB4 Serie 3

Nr. 7 ud af 9

VB5 Serie 4

Nr. 4 ud af 8

VB6 Serie 5

Nr. 1 ud af 8

VB7 Herreholdet i serie 3-5

Nr. 3 ud af 5

Hvorvidt der bliver tale om nedrykninger vides endnu ikke. Normalt er det de 2 nederste hold, der rykker ned, men er der for få
hold i puljen, bliver det kun det sidste hold, der rykkes ned.
Årets lyspunkt var som nævnt holdet i Serie 5, der blev en suveræn nr. 1 i rækken med 16 point, hele 3 point foran nr. 2, Farum
BC79. Diplom blev overrakt ved DGI Nordsjælland Badmintons
årsmøde i slutningen af marts måned.. Førstepladsen betyder, at
holdet rykker op næste sæson.
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Vi håber, at de nuværende hold fortsætter i næste sæson. Der
bliver snarest sendt mail ud til holdlederne om dette. Endnu et
lyspunkt er, at et nyt hold har meldt sig under fanerne.
Det bliver spændende at følge holdene næste sæson.
Fællesspillene onsdag og søndag
Disse træningssamlinger kører rigtig godt. Der er tilmeldt 41 spillere på onsdagens fællesspil fra kl. 18.00-19.15. Fra kl. 19.15-20.30
har 45 spillere tilmeldt. Søndagens fællesspil kl. 18.00-19.30 har
50 tilmeldte. I gennemsnit har der været 20-26 spillere pr. gang
på de 3 fællesspil.
Indimellem kan det være vanskeligt at lave runderne, men for det
meste bliver det taget pænt, hvis kampene har været lidt ulige
fordelt.
De 2 trænere Brian og Morten går til den, og det samme må siges
om spillerne. Der bliver også til træning altid kæmpet og svedt på
banerne - samtidig med at der også grines og snakkes.
Ann-Lis, Merete og Rikke, der styrer de 3 fællesspil, syntes, det er
hyggeligt og rart at være i hallen onsdag og søndag. Tak for deres
indsats.
Motionistudvalget har forsøgt at etablere yderligere et fællesspil
tirsdag 20.30-22. Dels ved en hvervekampagne på Bymidten og
dels ved at udsende mails til samtlige forældre til ungdomsspillere. Desværre har det ikke givet spillere nok til at oprette denne
træning. Vi har dog ikke helt opgivet et nyt fællesspil tirsdag. Skulle
dette have din interesse, kan du blive skrevet op ved at sende en
mail til Motionist@badminton-vb.dk
Nytårsturneringen
Turneringen løb af stablen søndag d. 2. januar, hvor vi traditionen
tro spillede runder af 20 min. Ca. 70 glade og entusiastiske spillere var mødt op til 4 timers fornøjelig badminton og efterfølgende
traktement i Sports Caféen.
Pool-cup 2011
Pool-cup afholdt vi i weekenden 5-6. marts for 25. gang med 139
deltagende par. Følgende resultater blev opnået af Værløses spillere:
Nr. 2 C-rækken mixdouble
Ida Willumsen og Hans Henrik Moldow
Nr. 2 C-rækken herredouble
Steven Budden og Jesper Nerlov
Nr. 2 D-rækken mixdouble
Lise Nerlov og Lars Kromann
Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne blev afviklet d. 6 og 9. april. Lige som sidste
år tilmeldte man sig uden makker. Ved hjælp af lodtrækning blev
spillerne inden for de forskellige rækker sat parvis sammen og
derefter fordelt i puljer. Indledende kampe i MD blev spillet onsdag
og DD, HD og finaler i MD blev spillet lørdag.

Motionistafdelingen

beretning for 2011
Klubmestre 2011 er:
A.

MD

Margit Kromann/Finn Pedersen

A.

DD

Hanne Veje / Anette Andersen

A.

HD

Finn Pedersen/Niels Alslev

B.

MD

Mette Willumsen/Jesper Nerlov

B.

DD

Rikke Budden Ida Willumsen

C.

HD

Jørgen Bengtson/Hans Henrik Moldow

D.

MD

Tina Brandt Olsen/Lars Kromann

C.

DD

Carmen Pedersen/Hanne Ladewig

C.

HD

Carsten Glenstrup/Søren Bruun Pedersen

D.

MD

Hanne Skaarup/Niels Falk Petersen

D.

DD

Lise Nerlov / Mette Madsen

D.

HD

Lars Kromann/Sten Christensen

Motionistfesten
Årets klubfest for motionister blev holdt lørdag d. 9. april efter
klubmesterskaberne. I Cafeen havde Katja sørget for dejlig mexicansk inspireret mad. Efter middagen blev der danset salsa i håndbold hallen, hvilket gav anledning til en masse sved på panden og
masser af latter. Tilbage i Cafeen blev der serveret kaffe med kage
og spillet op til dans. Straks musikken startede, blev dansegulvet
fyldt, hvilket det forblev lige til kl. 01.30, hvor vi slukkede musikken,
og natmaden blev serveret. Hele aftenen var der en fantastisk
stemning. For motionistudvalget var det en kanon afslutning på en
lang sæson. Dejligt, at så mange bakker op omkring det, vi laver.
Tak til alle jer, der var med til at gøre festen til en succes.

Jeg skal ikke glemme at nævne Pensionisterne og Formiddagsdamerne, en del af Motionistafdelingen, som stort set klarer sig selv
uden hjælp fra motionistudvalget.
Ved sæsonens afslutning
Inden motionistudvalget kan holde sommerferie, skal vi have planlagt motionistturneringen for 2011-2012. På nuværende tidspunkt
er det uvist, om vi kan opretholde turneringen i den nuværende
form, da afgangen på damesiden har været større end forventet.
Vi håber dog på at få fat på det nødvendige antal spillere. Har du,
eller kender du nogen, der har, lyst til at deltage i motionistturneringen så send en mail til Motionist@badminton-vb.dk. Turneringen
forventes klar umiddelbart før sommerferien.
Både motionister og pensionister har i lighed med de øvrige afdelinger sæson været ramt af sparekniven i denne sæson. De
nødvendige besparelser er blevet modtaget uden nævneværdige
problemer. Jeg håber på, at det ikke bliver nødvendigt med tilsvarende besparelser i den kommende sæson
Jeg vil også gerne sige tak til motionistudvalget for deres store
arbejde og engagement.
Jeg vil slutte med at ønske alle motionister en rigtig god sommer
og på gensyn efter ferien. Husk at kigge på hjemmesiden, www.
badminton-vb.dk og på opslagstavlen i hallen. I kan altid tilmelde jer
diverse turneringer og aktiviteter, også selv om I ikke er på hold,
men ”kun” har en banetid. I er altid velkomne til at kontakte udvalgets medlemmer – forslag, kommentarer og gode ideer modtages MEGET gerne.
Lene Lund Clausen
Motionistudvalget

”Den der stjæler fra Hallerne – stjæler fra os alle sammen!
Hjælp os med at være opmærksomme.”
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Motionistafdelingen

Billedgalleri fra klubmesterskaberne

estermann
sen / Dan W Nerlov
m
u
ill
W
a
MD B. Id Willumsen / Jesper
og M ette

HD B. Hans Henrik
Mold
og Tommy Thorsen ow / Jørgen Bengtson
/ Kasper Astrup

DD B. Rikke Budden / Ida Willumsen

HD D. John Wahlin / Niels Falk Petersen
og Lars Kromann / Sten Christensen

HD A. Thomas Bo Jensen / Allan Frøde
og Finn Pedersen / Niels Alslev
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DD C. Carm
en
og Tina Astrup Pedersen / Hanne Ladewig
og Tina Brand
t Olsen

adsen /
DD D. M ette M

Lise Nerlov

MD D. Mogens Bruun
og Hanne Skaarup / Niels Falk Petersen

DD A. Hanne
og M argit KroVeje / Anette Andersen
mann / Lotte
Frøde

MD C. Hanne Ladewig / Carsten Glenstrup
og Tina Brandt Olsen / Lars Kromann

MD A. Finn Pe
dersen
og Hanne Veje / / M argit Kromann
Niels Alslev.

Eliteafdelingen

Eliteformandens beretning 2011
Normalt tager beretningerne fra de forskellige udvalg udgangspunkt i det, som
det hele jo dybest set handler om, nemlig
hvordan det rent sportsligt er gået. Men
trods endnu en flot sæson med bronzemedaljer i Badmintonligaen og en 5. plads
i 1. division for 2. holdet (det bedste nogensinde), så har sæsonen 2010/2011 været
præget af et andet emne i et sådant omfang, at det bliver første og største punkt
på dagsordenen i denne beretning – nemlig økonomi.
Den organisatorisk turbulente sæsonstart
betød, at vi i både bestyrelsen og udvalget
først kunne komme i gang med arbejdet
omkring d. 1. november. Og her havde vi
i Eliteafdelingen med det samme et betydeligt sponsorhul på 75.000 kr. i forhold til
budgettet at skulle lukkes. Da udgifterne i
vores afdeling jo er kontraktligt forpligtede, og vi derfor ikke på samme måde som
de øvrige afdelinger har haft mulighed for
umiddelbart at iværksætte besparelser,
var der kun én vej frem: Ud over stepperne
og få skaffet nogle indtægter.
At det er lykkedes i et sådant omfang, at
vi faktisk kommer ud med bedre resultat
end budgetteret, må tilskrives en utrolig
indsats af mange mennesker, og især tre
personer skylder vi en stor tak i den forbindelse: Næstformand Thomas Lausen samt
Jesper Mikkelsen, der både har lavet opsøgende sponsorarbejde med resultater på
bundlinien og har gjort en stor indsats for
at pleje sponsorerne og strømline aftalerne, så de nu er flerårige – og Sportschef
Tanja Berg, som har bidraget på mange
fronter: Dels ved selv at være med til at
ADVOKATFIRMAET
ULRIK MØLLER

lave nye sponsorater, dels med at gå i spidsen for en indtægtsgruppe bestående af
spillere fra vores store trup – og frem for
alt ved at stå i spidsen for et superkoncept, hvor vi med vores 1. holdsspillere
som profiler og trækplastre og den øvrige
spillertrup som værdifulde og engagerede
hjælpere har gennemført 6 træningssessioner for en masse børn fra klubber på hele
Sjælland. Hele 20 trænere har der stået
– hver gang. Og udover indtægten har de
bidraget til en utrolig god PR for klubben
udadtil. Så en særlig tak til hele spillertruppen for denne fremragende indsats.
Alt i alt har sponsorater og aktiviteter givet ca. 100.000 kr. i nye indtægter på de
kun 5 måneder. Dette flotte arbejde har
også fremadrettet reddet os fra en regulær massakre i vores spillertrup. For at nå
den besparelse i afdelingens nettobudget
for 2011/2012, som der ved sidste generalforsamling blev lagt op til, skulle vi have
skåret voldsomt i det i forvejen skrabede
udgiftsbudget, hvis vi ikke havde kunnet generere nye indtægter. Men med de sponsoraftaler der nu er indgået for de kommende år, så kan vi i første omgang ”nøjes”
med sammenlagt at blive decimeret med
en enkelt spiller i 1. holdstruppen – idet
vi må tage afsked med Rasmus Bonde og
Peter Mørk, men får tilgang af Rasmus
Mangor.

sammentømret hold. Af samme grund ville
det næsten ikke have været til at bære,
hvis Århus havde snydt os for bronzen til
sidst, hvor de havde matchbold i Golden
Set – men sådan gik det jo heldigvis ikke.
Og som nævnt i indledningen, så leverede
2. holdet med en 5. plads i 1. division det
bedste nogensinde.
Den yngre generation skal også nævnes i
denne beretning; hele 14 medaljer lykkedes det at hive hjem ved DM i de forskellige
årgange, og der skal lyde et særligt til lykke
til Mikkel Mikkelsen, Julie Finne Ipsen, Julie
Dewal Jakobsen og Cecilie Finne Ipsen, der
alle kan kalde sig Danmarksmestre.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke de mange
mennesker, der har hjulpet til med at holde
hjulene i gang på Eliteområdet. Udover
trænerne, Tanja Berg og Anders Kristiansen, og de allerede nævnte folk bag vores
økonomiske grundlag, så tænkes der også
på de mange mennesker, der stiller sig
til rådighed ved afviklingen af 1. holdets
kampe i Farum Arena. Også stor tak til bestyrelsen for det sammenhold og samarbejde, der er skabt i gruppen.
Anders Nielsen, Eliteudvalgsformand

På det sportslige plan har vi som nævnt
haft en stor sæson. Fraset kampene mod
de to ubestridte tophold, Skælskør/Slagelse og Greve, er vi trods flere tætte kampe
gået ubesejret igennem – en super præstation, der vidner om et stabilt, solidt og

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

VÆRLØSE VARMEVÆRK
Klostergårdsvej 59
Tlf.: 44 48 25 47
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POL-Hjørnet

Det politiske ord er dit
POL-Hjørnet er den faste spalte, hvor vi giver en lokal politiker mulighed for at ytre nogle idrætspolitiske synspunkter, som kan være i medlemmernes interesse at kende. Denne gang har vi
givet spalteplads til Nick Allentoft (V), som bl.a. skriver om, hvad følgende sætning i kommunens
budgetaftale for 2011 kan få af betydning for idrætsforeningerne i Furesø Kommune:
”Der vil blive lagt vægt på at styrke fritidstilbuddene i kommunen i samarbejde med
sportsklubber og de øvrige udbydere af kultur-, idræts- og fritidstilbud i kommunen”.
Af Nick Allentoft (V), byrådsmedlem, medl. af Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget,
Social & Sundhedsudvalget,
Handikaprådet samt hovedbestyrelsen for Kommunernes Skolebiblioteksforening
(www.KSBF.dk)

Idræt under pres
Det frivillige idrætsliv er under
pres i disse år, og Furesøs akNick Allentoft (V)
tive går ikke ram forbi. Derfor
byrådsmedlem
skal vi i fællesskab finde nye
modeller for samarbejdet mellem kommune, foreninger og vores institutionsliv. For mig er foreningslivet rygraden i en veldrevet og succesfuld kommune.
Frivillighed er sat på den landspolitiske dagsorden. Alt fra civilsamfundsstrategi over frivilligcentre med et socialt støttende formål
til effektiviserende brug af frivillige til kommunale opgaver er i spil.
Derfor er det nødvendigt at være ekstra opmærksom på de politiske vinde, der blæser lokalt.
Det frivillige engagement har drevet mig siden 14 års alderen, hvor
jeg blev trukket ind i ungdomsarbejdet i Ebeltoft og to år senere
stod som ledelsesansvarlig for ungdomsråd, filmklub og aktivitetsforening. Der går en rød tråd af frivilligt engagement gennem min
tilværelse siden, og når jeg kigger på sporet bag mig, skinner en
solid erfaring med – og glæde ved - det frivillige engagement.
Rovdrift på forventningerne
Dette er værd at nævne i en tid, hvor der til tider drives rovdrift
på forventningerne til den frivillige indsats. For mig begynder kommunens fokus ikke ved frivillige eller frivillighed, men ved hele essensen i driften og udviklingen af en kommune – og det er her, jeg
forsøger at sætte mest muligt ind som medlem af byrådet.
Kommunen er os alle. Den er rammen for en lang række opgaver,
vi har valgt at søge løst gennem fælles finansiering. Kommunen
eksisterer ikke uden sine borgere, men hver og en af os eksisterer
uden kommunen.
Kommunens eget liv
Desværre er udviklingen kørt af sporet de senere år. En ny kultur
har fået lov at udvikle sig, så ”Kommunen” har fået sit helt eget liv.
En sag skal være fuldt belyst og gennemtænkt, før den finder vej
til borgerne og offentligheden. Før nogen uden for kommunens
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administration og maskinrum kan blive involveret. Det er en form
for bedreviden ekstrem-selvværd, som skal beskytte kommunen
mod fejl og ”sager”. Nogle kalder det en nulfejlskultur!
Det er en kolossal stor misforståelse, som ødelægger ideudvikling
og dialog. Hvorfor dog gå i dialog, hvis løsningen allerede er afdækket? Så er det jo diskussion frem for dialog.
Derfor er det min mærkesag, at finde og dreje på enhver skrue,
der kan påvirke i en ny retning. Det er en udfordring, men jeg vil
hverken give forvaltning, politikere eller andre ”skylden” for situationen, for den er kommet langsomt snigende. Nu skal vi gøre op
med den, og det forudsætter mod, vilje og en vis stædighed hos
centrale aktører – heriblandt eksempelvis en veldrevet og succesfuld badmintonklub som Jeres.
Min vej har foreløbig givet følgende resultater:
• Partnerskaber - Vi skal finde en model for partnerskabet med
foreninger, der eg. vil passe græsset på boldbanerne for kommunen, og vi skal være klar til at dele gevinsterne. Et enigt kultur-,
fritids- og idrætsudvalg bakker op om disse tanker, men det er en
sej kamp at komme videre herfra.
• Skoleidrætten - Vi skal inddrage foreningerne mere i skolernes
idræt. Jeg forestiller mig eksempelvis, at en forening kan indgå
partnerskab med en skole/fritidshjem om træning, prøvetider
mv. I yderste konsekvens drømmer jeg som far til tre drenge om,
at deres fritidsaktiviteter mandag-torsdag kan være gennemført
inden kl. 17.00, så de og familien i øvrigt får aflivet ulvetimerne.
• Dialogkultur udvikles - Vi skal anskue enhver forening som partnere og værdifulde aktører i kommunens drift og udvikling. Dialog
og involvering før høringscirkus.
• Foreningsdrevne anlæg - Modellen bag Værløsehallerne kan bl.a
tjene som inspiration til en model for foreningsdrevne anlæg. Andre modeller såvel i kommunen som i Danmark og udlandet kan
også inspirere. Lad os få gang i debatten, hvor foreningerne både
har lyst, lederskab og vilje til at tage et ekstra skridt i partnerskabet med kommunen.
Jeg er fuldstændig overbevist om, at foreningslivet også i fremtiden er essensen i vores kommunes identitet, drift og udvikling.
Derfor skal det nok gå alt sammen.
Furesø har et helt unikt potentiale. Derfor kan vi præstere udover
det normale. Det tror jeg på, vi vil de kommende år, og med det
kendskab jeg foreløbig har til jeres forening, er jeg ret sikker på, at
I bliver en central aktør i den udvikling.
Tak, fordi jeg blev inviteret til at bruge denne plads til at fortælle
om min politik.

Pensionisterne

Dagbogsblade fra pensionisterne
De første måneder af 2011 har budt på 2 stævner – et Ældre
træf i Lillerød og regionsmesterskaberne i Værløse. Begge stævner er arrangeret af DGI Nordsjælland med Tove Bøje-Larsen som
tovholder.
Der var ved begge arrangementer rigtig mange deltagere. Den
31. januar i Lillerød Hallen 119 fra 12 forskellige klubber i Nordsjælland. I Værløse over 2 dage – 16. og 23. marts – 106 deltagere fra 14 klubber. De ”store” klubber med flest deltagere er
i denne sammenhæng Helsinge og Værløse. Værløsespillernes
præstationer var som hver gang for alles vedkommende flotte.

dekro. Der skal spilles badminton i flere omgange, og det er med
udflugt til Højer sluse og til Husum i Tyskland og med chance for at
se sort sol. Der er opslag om turen i hallen og tilmelding er i gang.
Den 6. oktober afholdes Inspirationsdag om ældrebadminton i
Lynge, og 16. november arrangeres ældretræf også i Lynge.

Ole Jøns

Fra resultatlisten til ældretræffet i Lillerød Hallen kan nævnes, at
Rita Gregersen og Jonna Simonsen vandt dame double 68B rækken foran Anita Niebuhr og Helle Toxværd. I mixed double 68 A blev
Lis Juhl Hansen og Freddie Nielsen en flot nr. 2 i rækken. Anita
Borch Christensen vandt sammen med Ole Thomsen, Helsinge,
i mixed double 60 C rækken. Arrangementet blev afsluttet med
fælles spisning med sang og præmieuddeling.
Ved regionsmesterskaberne blev Jens Peder Pedersen dobbeltmester i 75 rækkerne. I mixed double med Birthe Aaberg Jensen
og i herredouble med Knud Riedel. Anita Niebuhr og Helle Toxværd
blev mestre i damedouble 68 B rækken. Susanne Leidersdorff og
Freddie Nielsen blev besejret i finalen i den stærkt besatte mixed
double 60 B række. Endelig blev Minna Becker og Niels Stokholte
mestre i mixed double 60 C rækken.
Her i maj afholdes klubbens årlige generalforsamling, hvor det vel
mest interessante emne er klubben økonomi. Fra pensionisternes
side medvirker vi med et forslag til en vedtægtsændring, der vil
gøre generalforsamlingen til den besluttende part ved kontingentfastsættelse.
Den 6. juni afholder pensionisterne den årlige sommerfest. Listen
for tilmelding er slået op. Det må forventes, at vi igen har fin tilslutning til en dejlig eftermiddag i fodboldklubbens lokaler med lækker
mad og festlige indslag.
Der er sat dato på de af efterårets arrangementer, som DGI
Nordsjælland står for. Der er arrangeret en tur til Sønderjylland
den 20.-22. september 2011 med indkvartering på SI-center i Rø-
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Veteranafdelingen

Nyt fra Veteranerne
Individuelt DM for veteranspillere
De individuelle danmarksmesterskaber
for veteraner blev i år afholdt den 19.-20
marts i Højbjerg. VB deltog kun med 4 spillere, som alle havde mulighed for at komme langt. Det lykkedes dog kun for Pernille
Skjøt, der til gengæld gik helt til tops. Pernille vandt DM titlen i damesingle +50, hvor
hun spillede med stor sikkerhed og ikke afgav nogen sæt undervejs.
DM for veteranhold
Danmarksmesterskaberne for veteranhold blev afviklet den 9.-10. april 2011 i
Hvidovre. VB har stolte traditioner til disse
mesterskaber, men i år kunne vi kun stille
med et hold i +50-rækken, selvom mesterskaberne blev afholdt så tæt på rent
geografisk. Det lykkedes desværre ikke for
holdet at komme videre fra den indledende
pulje, hvor man vandt én kamp og tabte to.
Klubmesterskaber for de over 35-årige
I år deltog 8 T-3 spillere, 6 motionister og
24 veteraner. Vi er rigtig glade for tilslutningen fra forskellige afdelinger i VB til
dette arrangement.

Pernille Skjøt, dansk mester i damesingle +50
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Der var 13 spillere med i HS, 0 i DS, 24 i
HD, 10 i DD og 18 i MD. Efter godt 60 kampe, hvoraf rigtig mange var spændende og
velspillede, fik finalerne følgende forløb:
HS: Per D Juhl, klubmester
vinder over Henrik Bak
DD: Anne Frandsen og Lone Pedersen,
klubmestre
vinder over Jeanet Larsen og Siv
Jønsson
HD: Henrik Bak og Søren Fuursted,
klubmestre
vinder over Lars Knudsen og Peter
Andersen
MD: L ene Brunshøj og Michael Jensen,
klubmestre
vinder over Siv Jønsson og Flemming
Badino
STATUS PÅ HOLDSÆSONEN 2010/2011
Veteran 1-holdet har haft en fantastisk
sæson, hvor man i den allersidste holdkamp havde en regulær finale mod Holbæk
om sjællandsmesterskabets placering i
2011. Holdet havde været ubesejret indtil
denne kamp, men desværre blev Holbæk
for stor en mundfuld, og vi tabte med 9-2 i
en holdkamp, hvor der var mange lige kampe. Men holdet blev trods alt en sikker nr.
2 med 7 point ned til 3. pladsen, og det er
helt klart en opmuntring i forhold til sidste
års 5. plads. Vi tager kampen op om guldmedaljen igen i næste sæson.
Veteran 2-holdet havde også en strålende
afslutning på sæsonen i mesterrækken,
og allerede i næstsidste holdrunde sikrede
holdet sig oprykning til eliterækken i næste
sæson.

Det har været godt for holdet at komme
ned i mesterrækken og vinde nogle holdkampe, men vi har åbenbart niveauet til at
rykke op igen. Så må vi se, om vi får større
succes med at have to hold i eliterækken
denne gang.
Veteran 3-holdet havnede i nedrykningsspillet, men kom dog aldrig i nedrykningsfare. Holdet sluttede på 2. pladsen i puljen
og havde en margin på 9 point til nedrykkerne. Holdet har ydet en god solid indsats
i denne sæson.
Et hold er jo aldrig bedre end sine reserver,
og især på 2. og 3. holdet har vi i denne sæson haft stor glæde af, at nogle af de bedre
motionister har været villige til at stille op,
når vi havde svært ved selv at stille hold i
veteranafdelingen. En stor tak til jer – uden
jeres hjælp var det slet ikke gået i år.
Veteran 4-holdet (+50-holdet) i mesterrækken genvandt sjællandsmesterskabet
med maksimumpoint i slutspillet. Der skal
lyde en tak til alle spillere, som har deltaget
på holdet i løbet af sæsonen, og som har
gjort det behageligt at være holdleder”. /
Lars Schnoor
Tanker for den kommende sæson
Alderen rammer os alle, og der er efterhånden ved at være rift om pladserne på
vores +50-hold. Der bliver således flere
og flere ”ældre” aktive badmintonspillere,
som fortsat ønsker at deltage i holdkampe
og socialt samvær med andre klubber. Vi vil
derfor tilmelde et +60-hold i næste sæson.
Holdet vil bestå af 2 herrer og 2 damer.

Jeanet Errebo Larsen
Veteranudvalget

Seniorafdelingen

Seniorformandens beretning 2011
Kort fortalt kan sæsonen 2010/11 i seniorafdelingen beskrives ud fra følgende punkter: Resultatmæssigt har sæsonen været
relativ blød i seniorregi, ingen seniorhold er
rykket op, men heller ingen hold er rykket
ned, dvs. alle er blevet i deres respektive
rækker. Træningsmæssigt har vi udviklet
en model, som på længere sigt gerne skulle
sikre en bedre integration af nye seniorspillere, som kommer op fra ungdomsafdelingen. Og endelig, som de øvrige afdelinger,
har vi haft udfordringer med at skulle finde
besparelser for at komme økonomisk fornuftigt ud af året.

impliceret i 5-6 sejre af 6 mulige hver gang.
Herrerne var gode til at finde lige det nødvendige antal ekstra kampe hver gang, så vi
fik masser af sejre på især 8-5 og 9-4. Det
blev til sejr i 8 af de 9 første kampe, inden
vi omsider kom til kort mod de to hold, der
også siden tog sig af oprykningspladserne.

Ser vi først på senior-resultaterne, så var
vores 3. hold i 3. division i en sand dynamitpulje og var impliceret i adskillige kampe,
som niveaumæssigt lige så godt kunne
have været afviklet i 2. division. Den hårde
modstand betød, at selvom vi kun forlod
én kamp uden points, så måtte vi alligevel
nøjes med 4. pladsen i grundspillet. Det siger noget om puljens niveau, at vi fik maksimumpoints i alle kampene i oprykningsspillet mod de fire bedste fra den anden pulje.
Men det rakte i den sidste ende stadig kun
til en samlet 4. plads.

I veteranafdelingen vandt 1. holdet sølv til
SM, og 2. holdet rykkede op i eliterækken,
så vi nu har to hold i den bedste veteranrække. +50-holdet blev sjællandsmester
for andet år i træk. Et enkelt danmarksmesterskab blev det også til, idet Pernille
Skjøt blev danmarksmester i damesingle i
+50-rækken.

4. holdet i Danmarksserien fik en flot 2.
plads i grundspillet, ikke mindst takket
være den meget stærke pigetrup, som var

5. og 6. holdet i Sjællandsserien og Serie
2 kom i år i nedrykningsspillet med mindst
mulig margin, men de sluttede begge i betryggende afstand fra de kedelige pladser.
7. holdet i serie 3 var lidt længere på pinebænken, men reddede sig også til sidst.

På træningssiden har vi i år fået konceptet
med én stor seniortræning om tirsdagen
fuldt op at køre med det nødvendige antal
baner. Det har givet den nødvendige plads
til også at integrere nye unge seniorspillere
i truppen. Også på T2-træningen torsdag
og T3-træningen mandag er vi godt i gang
med at få skruet et godt set-up sammen,

så spillerne fra ungdomsafdelingen kan
blive bedre integreret. Vi arbejder pt. hårdt
på at forbedre det yderligere til den kommende sæson, således at vores super gode
træningsmiljø også kan smitte af på træningerne under den bedste trup.
Økonomisk set har vi måttet sætte tommelskruerne noget på for at kunne bidrage
til, at vi kommer fornuftigt ud af året. Det
betød, at vi fra årsskiftet midlertidigt suspenderede den frie tilmelding til åbne turneringer, og samtidigt skruede voldsomt ned
på udgifterne til den sociale del omkring
holdkampene. Endelig gjorde vi ekstra meget for at spare på boldene og brugte, så
vidt det var muligt, nogle billigere varianter.
Resultatet af tiltagene har heldigvis også
vist sig; selvom vi pga. anderledes periodisering i DBF har fået en ekstra regning på
dommere på omkring 14.000 kr., er vi alligevel gået under budgettet.
Alt i alt har det været en fin sæson. Og vi ser
med fortrøstning frem til den kommende.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, holdledere og alle andre, der har
hjulpet til og bakket op omkring seniorafdelingens aktiviteter.
Rene Mattisson
Seniorudvalgsformand

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

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

Teleparken
Hovedentreprise - Nybyg

Ellekær 14 , 2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 66 | Fax: 44 94 11 45
info@jonsson.dk | www.jonsson.dk
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Bestyrelse 10/11
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

Privat
E-mail

44 48 48 98
revisor2@badminton-vb.dk

Erik Hansen
		

Administration/
Postadresse

Værløsehallerne
Tlf.
Stiager 8, 3500 Værløse
Email
		
Spillested
Værløsehallerne
Tlf.
Stiager 8, 3500 Værløse
Email
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61 68 52 83
kontor@badminton-vb.dk
44 48 12 01
driftsleder@ifvaerloese.dk

Udvalg 10/11
Ungdomsspiludvalget (USU)
Siv Jønsson (formand)
Kurt Buch Jensen (ad hoc/kommunikation)
Anne Hauskou (arrangementer)
Hanne Nielsen (sekretær)
Michael Bender Svenningesen (Holdturnering)
Stina Molander (U9/U11)
Gert Carstens (U13)
Henrik Hjalgrim (U15)
Morten Nielsen (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. 25 29 40 19
Tlf: 21 42 42 72
Tlf: 23 34 74 20
Tlf: 60 94 82 80
Tlf: 30 53 92 37
Tlf: 41 57 77 30
Tlf: 40 75 20 39
Tlf: 30 61 40 72
Tlf: 44 48 37 78

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: 44 48 00 26
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: 25 29 40 19
Tlf: 20 24 47 30

sportschef@badminton-vb.dk
T1traener@badminton-vb.dk
T2traener@badminton-vb.dk
USUtraener1@badminton-vb.dk
USUtraener2@badminton-vb.dk
USUtraener3@badminton-vb.dk
MOTtraener1@badminton-vb.dk
MOTtraener2@badminton-vb.dk

Tlf: 20 24 47 30
Tlf: 60 21 58 13
Tlf: 26 13 31 86
Tlf: 61 18 56 04
Tlf: 30 27 41 11
Tlf: 61 60 26 36
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

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

BADMINTON

Motionistudvalget

Pensionisterne
Ole Jøns

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

Trænerteam
Tanja Berg (Sportschef, Seniortræner T1)
Anders Kristiansen (Seniortræner T1)
René Mattisson (Seniortræner T2)
Jeppe Ludvigsen (Ungdom, koordinerende)
Morten Olsen (Ungdom)
Tinna Helgadottir (Ungdom)
Brian Thorsen (Motionist)
Morten Estrup (Motionist)

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

FORM

VÆRLØSE

Eliteudvalget

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

VÆRKTØJ
DANMARK
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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
Værløse Badminton ønsker alle medlemmer
og sponsorer en god sommer
Klubbladet vender tilbage i starten af næste sæson
20 VÆRLØSE BADMINTON

