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VB’s U11A-hold ved DM i Kolding

Masser af medaljer til ungdomsafdelingen
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Leder

Endnu en sæson er gået
Det har endnu en gang været en sæson med fantastiske badmintonoplevelser,
men i år blev det med lidt mere blandede resultater på spillersiden, end vi
har været forvænt med i de senere år. Det blev dog til mange medaljer, især
i de individuelle kategorier til DM og EM, hvor såvel ungdom, som seniorer og
veteraner har hentet medaljer. Det siger jo noget om, hvor bredt vi favner
og præsterer i Værløse Badminton. De enkelte udvalgsformænd vil komme
nærmere ind på dette.
Til gengæld har der været ro på økonomien. Udfordringer er der naturligvis
altid, men de behov der har været på f.eks. trænersiden – som skyldes en
meget stor tilgang af nye børn, hvilket jo er meget positivt – har vi kunnet
imødegå med udramatiske reduktioner andre steder i budgettet. Det har
bevirket, at vi som bestyrelse, i modsætning til sidste sæson, ikke har skullet bruge tid på krisemøder, men i stedet har kunnet fokusere på det, det
hele drejer sig om: At skabe gode rammer og badmintonoplevelser til vores
medlemmer på alle niveauer.
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VB’s økonomi
Vi kommer ud af regnskabsåret med et pænt overskud, som betyder, at
klubbens egenkapital bliver bragt i balance. Overskuddet blev mindre en
budgetteret, hvilket mere skyldes regnskabstekniske årsager omkring
vores momsregnskab end, at der er anvendt flere penge. Det har været
bestyrelsens helt klare mål, at vi i dette regnskabsår skulle af med den
negative egenkapital, og at vi over de kommende sæsoner skal have opbygget den buffer, der gør det lettere at forestå den daglige drift omkring klubbens betalinger.
Ingen nævnt – ingen glemt
Man skal som bekendt passe på med at fremhæve udvalgte personer, da
der nemt er nogen, der kan føle sig overset. Jeg vil derfor først og fremmest
benytte lejligheden til at takke alle, der bidrager med stort og småt til klubbens aktiviteter. Det ville være helt umuligt for os at opretholde en klub med
så mange tilbud på alle niveauer, hvis ikke der var så mange frivillige, der gav
en hånd med.
Så vil jeg alligevel gøre en undtagelse og fremhæve et par personer, som jeg
gerne vil sige en særlig tak til. Den ene er Hanne Ladewig, som i den
forgangne sæson var en afgørende faktor for, at vi endelig fik gang i salget
af vores klubtøj. Uden Hannes energi og vilje til at få dette projekt sat i søen,
var det aldrig gået. Den anden er Jesper Mikkelsen, som utrætteligt arbejder i VB’s ”indtægtsgruppe” på at forbedre klubbens økonomi ved at opsøge
og etablere nye initiativer og kontakter, der i sidste ende kan forøge klubbens indtægter. Jesper er endvidere en uundværlig del af vores sponsorarrangementer forud for 1. holdets hjemmekampe. På bestyrelsens vegne
vil jeg gerne sige Jer begge et stort TAK for indsatsen.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til de
øvrige medlemmer af bestyrelsen, og en særlig tak til Siv Jönsson og
Gustav Gansted, som nu har valgt at udtræde af bestyrelsen. Det er lykkedes os, at finde nye medlemmer med mod på at
indtræde på de ledige pladser i bestyrelsen, og vi
håber, at generalforsamlingen vil støtte op om
bestyrelsens forslag.
Jeanet Errebo Larsen
Formand for Bestyrelsen

2

VÆRLØSE BADMINTON

Info
Udgiver
Værløse Badminton
Værløsehallerne
Stiager 6-8
3500 Værløse
kontor@badminton-vb.dk

Redaktion
Jeanet Errebo Larsen
formand@badminton-vb.dk

www.badminton-vb.dk

Rikke Budden
sekretaer@badminton-vb.dk

Forsidefoto
VB’s U11A-hold
ved M i Kolding
(Privat foto)

Anders Nielsen
elite@badminton-vb.dk

Billeder
Lars Johansen
www.fjerbolden.dk
Webmaster
Anders Nielsen
webmaster@badminton-vb.dk

Klubinfo

Indkaldelse til generalforsamling i
VÆRLØSE BADMINTON
Iflg. vedtægternes § 7 stk. 2
indkaldes herved til generalforsamling i VÆRLØSE BADMINTON
Onsdag den 30. maj 2012 kl. 19 i Værløsehallerne
med dagsorden iht. vedtægternes § 8.
Vedtægterne kan ses på www.badminton-vb.dk
På bestyrelsens vegne
Jeanet Errebo Larsen, formand
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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

VÆRLØSE BADMINTON

3

WTA i Farum

Oplevelser fra WTA-turneringen i Farum
Lotte & Allan Frøde:
Vi synes, at det var en rigtig positiv oplevelse og stiller gerne op igen næste år.
Det var en måske overraskende fornøjelse
at transportere spillere, trænere og dommere fra hotellet Crowne Plaza til Farum
Arena og vice versa.
Stort set alle, vi kørte med, var rigtig søde
og snaksalige, bare sådan helt almindelige
mennesker. Der var selvfølgelig en primadonna eller to, men dem lærte man hurtigt at ”ignorere” på en pæn måde. Bilerne
(Audi) som var stillet til rådighed var også
en herlig oplevelse med alverdens udstyr lige noget for et par bil fanatikere.
Vi fandt os godt tilpas blandt de mange
andre frivillige, som var positive og servicemindede hele vejen rundt.
Thorkil Jensen:
Ret tøvende meldte jeg mig som frivillig
til WTA turneringen. Første hurdle var at
forlade den trygge pensionisttilværelse
og atter stå til rådighed på faste mødetidspunkter og under andres ledelse. Dernæst spørgsmålet om, hvad jeg ville kunne
bidrage med. Nok har jeg en karriere bag
mig som mangeårig organisationsjurist,
men mine spidskompetencer er nok ikke
at dømme tenniskampe.
Nok har jeg langt tilbage i studietiden sporadisk været bartender i studenterbaren,
men må nok erkende, at mine kompetencer her er noget rustne.
Bil kan jeg dog køre og kender da også
udmærket vejen til Ørestaden og valgte
derfor midlertidig at udskifte den aldrende
Toyota med sprit nye Audi A 6, som heldigvis også kunne finde til Mash i Charlottenlund takket være den indbyggede GPS.
Det viste sig at blive en meget spændende
uge med mange spændende mennesker,
lige fra de professionelle kørselsplanlæggere (en speciel tak til Søren) og ikke
mindst de mange sjove og inspirerende
tennisspillere, trænere, stoledommere og
alle de andre medvirkende i dette omrejsende, professionelle ”tenniscirkus”. Spændende samtaler med mange nationaliteter
lige fra den amerikanske fotograf til den
engelske ”Michelin stjerne” kok og så selvfølgelig de mange spillernationaliteter.
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At så ens familie fik set Caroline Wozniacki
spille live her i Danmark gør jo ikke oplevelsen dårligere.
For golfinteresserede vakte det også beundring, at kæresten Rory McIlroy ilede
direkte fra sin US Master turnering i
Augusta, USA for at besøge Danmark her i
forårsregnen!
Ann-Lis Gregersen og Jan Bjerregaard:
Jan og jeg var i Akkreditering, service og
information.
Vores arbejde bestod i at akkreditere spillerne, når de kom, dvs. checke, om der
allerede var lavet et kort til dem.
Alle, både spillere, medarbejdere og frivillige, skulle bære disse kort på sig synlige.
Kortet var ½ B5 med billede på, og så stod
der ens navn, funktion samt hvilke områder, du havde adgang til.
WTA har mange regler, der skal overholdes, og de fører lister over alle spillere,
trænere og medfølgende personer.
Hvis der ikke var lavet kort, skulle vi udfylde
de manglende oplysninger i databasen og
så tage et billede og sætte ind, printe kortet, laminere og hulle det og sætte det i en
nøglesnor.
For trænere og medfølgende personer
skulle vi checke en liste fra WTA, hvor der
stod, hvilke oplysninger de manglede på
nogle af gæsterne, f.eks. mors pigenavn,
pasnummer etc.
Databasen følger med rundt til turneringerne, og kort og billeder genbruges så.
Vi stod også i Informationen, hvor folk kunne spørge om alt. Der var lister over spilleplaner, deltagere, oversigt over arenaen.
Vi skulle også checke billetter ved indgangen – det kunne godt være kaos før
Caroline Wozniackis kampe, hvor arenaen
var fyldt.
Vi sørgede for diverse skilte, der skulle
bruges rundt omkring, f.eks. Ingen adgang,
VIP parkering osv.
Manglede der hjælp rundt omkring, hjalp
vi også til, f.eks. med at køre stole ind de
første dage, hjælpe Security eller de andre
afdelinger, der manglede hænder og et par
stykker blev udtaget til at hjælpe dopingfolkene.

Der var mange spændende nye ting, og
det var sjovt at se, hvordan sådan en stor
turnering fungerer indefra.
Vi er også klar til næste år.
Steven og Rikke Budden:
Ved tilmeldingen som volunteer oplyste vi
vores ønsker til jobfunktion og mulige tidspunkter for vagter. Man får tildelt 5 vagter
á 6 timer.
Vi havde fået job som VIP-værter ved VIPboksene. Vi fik en kort instruktion, som
blandt andet gik ud på, at vi havde 90
sekunder til at servicere tilskuerne i VIPboksene i spillernes pause. Dette var vi lidt
nervøse for i starten, da vi ikke var sikre
på at vi kunne nå at servere på så kort tid.
Teamet omkring VIP-boksene fungerede
rigtig fint. Det viste sig hurtigt, at vi fik en
form for rutine, hvor man tog imod en ordre, klargjorde den så den var klar til at
blive serveret i den efterfølgende pause –
og i øvrigt hjalp hinanden.
Under selve tennisspillet skal man forholde
sig i ro, hvilket gjorde at vi fik set en masse
tennis – fra ”første parket”.
Indimellem var der brug for ekstra hænder
i ”Players lounge”, hvor vi serverede mad
for - og ryddede af - efter spillerne.
Den efterfølgende lørdag deltog vi også
i den fest, der blev holdt for alle frivillige,
hvilket også var et rigtig fint arrangement.
Vi synes det har været en stor oplevelse at
deltage som frivillig i WTA turneringen og
regner med at være med igen næste år.

Sponsorportræt

Samarbejde med Værløse Badminton
Nordicsportscenter
Ryttergårdsvej 118 st., Team Danmarkhuset - Farum
Privat sportsklinik oprettet i 2004, mhp diagnostik af idrætsskader på allerhøjeste niveau. Tidligere hed klinikken BSP Idrætsskade Consult, men skiftede i 2009 navn til Nordicsportscenter.
Klinikken beskæftiger sig primært med helbredelse af knæ samt
muskel- og sene-problemer, og styres af speciallæge i ortopædkirurgi Overlæge Bjarne Szczurek Pedersen, som er den daglige
leder.
Klinikken har over de sidste 5 år fortaget over 10.000 ultralydsscanninger og det samme antal behandlinger af overbelastningsskader. I klinikken, som ligger i Farum på Ryttergårdsvej 118,
fortages der konsultation, ultralydsscanninger og behandlinger
med bl.a. ESWT/shockbølge behandling, som i de seneste år har
vist sig som en særdeles effektiv behandling imod senetilhæftningsproblemer, som bl.a. hælspore, achillessene smerter, tennis
albuer, springerknæ og visse skuldersmerter. Succesraten ved
disse behandlinger er fra 75 til 90 %.
Såfremt det drejer sig om MR scanning af bl.a. knæ eller ankler,
kan dette effektueres indenfor 2-3 dage igennem vores samarbejdspartnere. Evt. operationer fortages på samme måde.
Vi bestræber os i klinikken på så vidt muligt at undgå operation
af patienter, med mindre det er højst nødvendigt, og vil tilstræbe
først at prøve andre muligheder, før vi træder ind på operationsvejen. Vi har et særdeles godt samarbejde med de bedste fysioteapeuter i landet og diverse teststeder for bl.a. løbestilanalyser
og sål indlæg.
To læger betjener klinikken, som sammen med samarbejdspartnerne har 18 års erfaring med Idrætsskader på topplan. Vi har i
hele denne periode og til stadighed arbejdet for Lyngby Boldklubs
professionelle fodboldhold. Klinikken arbejder for 13 andre fodboldklubber, Sparta løbeklub og Team Danmark.

Bjarne Szczurek Pedersen er overlæge samt speciallæge i
ortopædkirurgi og har mange års operationserfaring fra sine
ansættelser i det offentlige, samt ansættelser på privathospitaler. Operationer kan fortages med meget kort ventetid, og
fortages på Kysthospitalet eller Privat hospitalet Amartro på
Amager. Vi arbejder også med udenlandske professionelle idrætsudøvere og har bl.a. i 2010-2011 3 gange været på besøg hos
fodboldklubben RD Mallorca i samarbejdsmæssigt øjemed.
Når du ringer til Nordicsportscenter, kommer du med det samme
til at tale med en læge, med mindre der er travlt på klinikken. Hvis
det skulle være telefonsvareren, du kommer frem til, indtaler du
blot dit navn og problematik, så ringer vi tilbage samme dag, eller
hvornår du ønsker det.
Vi har åbent mandag, tirsdag, onsdag samt fredag. Fra 8.30 til
16.00, fredag dog kun til 15.00.
Da klinikken er privat drevet, arbejder vi for de fleste forsikringsselskaber, men også for helt almindelige mennesker og vi har fra
2012 til 2014 indgået et samarbejde med Værløse Badminton om
speciel rabat til deres medlemmer.
Du er altid velkommen til at ringe til os for at høre, om dit problem
er noget, vi kan tage os af. Det koster ikke noget.
Du kan besøge vores hjemmeside på www.Nordicsportscenter.dk,
hvor du også kan stille spørgsmål eller ringe til os på 21225559.
Vi glæder os til at høre fra dig.
VH Bjarne
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Ungdomsafdelingen

Bronze medalje ved LM i U13C
VB var repræsenteret med Frederik til DGI’s landsmesterskaber i
Vejen for U13 spillere. Han drog glad af sted fra Hillerød, lørdag kl.
06.00 sammen med de øvrige spillere fra SBKr.
Frederik leverede et super flot spil i alle sine kampe og efter sine
kampe om lørdagen, nåede han frem til semifinalen, som skulle
spilles søndag morgen kl. 8.00.
Desværre havde den korte nat sat sine spor, og Frederik skulle
spille mod den stærke spiller Daniel fra Hvalsø. Desværre vandt
han ikke denne kamp, men kæmpede bravt og tabte med cifrene
16/21 og 19/21. Det blev dog til en bronzemedalje og 104 point,
så oprykningen til B var klar.

I herredoublen fik Frederik og hans makker Jeppe fra Hornbæk en
delt 9 plads ud af 37 mulige.
Weekenden bød på masser af badminton, nye venskaber og sammenhold med andre U13 spillere fra de øvrige klubber. Herudover
blev de udsat for en brandalarm, som gik midt under kampene,
så kampene måtte afbrydes – heldigvis kortvarigt, og alle kunne
vende tilbage til hallen.
En stor tak til DGI for et godt arrangement.

Susanne Have

Guld til U13 B drenge
Efter at Alexander, Frederik, Mathias og
Valdemar havde vundet deres pulje helt
suverænt med 20 point ud af 20 mulige,
så var vejen banet for SBKr’s finalekamp.
Den 17. april mødte de så Kirke Hyllinge,
som lå nr. 2 i puljen, i finalekampen i Tåstrup. De havde allerede slået dem i 2 foregående kampe, men intet er jo som sagt
sikkert på forhånd.

havde i sig. Desværre måtte han se sig slået efter en tæt kamp, hvor stillingen ofte
var lige i løbet af kampen og med et første
sæt, som endte 19/21.
Frederik skulle så møde Kasper i den sidste single. Her fulgtes de begge godt opad,
men heldigvis lagde Frederik afstand til
modstanderen efter break ved 11. i begge
sæt og vandt dermed kampen.

Mathias lagde flot ud i 1. singlen med en
meget sikker sejr over Sander.

Inden doublerne gik i gang, var stillingen
3-1 til Værløse, og vi skulle så bare vinde
den ene double for at have guldet hjemme.

Samtidig med var 2. singlen gået i gang, og
her vandt Valdemar også en flot sejr over
Mathias, som spillede langt bedre end de
sidste kampe, hvor Valdemar havde mødt
ham.
3. singlen blev spillet af Alexander, som
kæmpede en brav kamp mod Casper. Han
spillede en flot kamp og gav alt, hvad han

Da Frederik lige havde afsluttet sin kamp,
valgte man at sætte gang i 2. doublen
først. Kirke Hyllinge havde dog ændret
i deres normale double opstilling. Dette
betød, at Valdemar og Alexander kom ud
i en meget hård kamp, som de desværre
tabte. Nerverne kom frem hos forældrene,
da det vidste sig, at Mathias og Frederik i

1. doublen tabte 1.sæt med 21/23. Spillestilen blev lagt lidt om i 2. sæt, som de dermed vandt meget sikkert og herefter var
sejren hjemme, men det vidste de 2 spillere ikke, så de kæmpede videre og vandt
også 3.sæt sikkert.
Resultatet blev 4-2 til Værløse, og der var
jubel hos hele Værløse teamet inklusiv forældre, da drengene fik overrakt guldmedaljer og en flot pokal.
Tusind tak til alle drengene for at møde op
til samtlige kampe uden undtagelse. De
har udvist godt humør, kampvilje og bedst
af alt, et super socialt sammenhold med
opmuntring og støtte til hinanden under
kampene.

Holdleder/Susanne Have

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
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Ungdomsafdelingen

Flotte resultater for VB til U11 DGI-Landsmesterskaberne
VB var repræsenteret med 3 spillere til DGI’s landsmesterskaber for U11 spillere.
De tre spillere var Emma, Astrid i U11 A og Christoffer i U 11 B.
Christoffer og hans doublemakker Victor
fra Blistrup vandt deres første kamp over
de topseedede, og snød altså favoritterne
ved at vinde 23/21 i tredje sæt. De vandt
overbevisende deres to næste kampe i
puljen, og spillede sig dermed direkte i
semifinalen. Semifinalen blev en tæt affære, men Victor og Christoffer trak det
længste strå, og vandt en tæt kamp med
12/21-21/18-21/17. Finalen var næste
stop for drengene, men desværre lykkedes det dem ikke at gå hele vejen og få
guldmedaljerne med hjem til Sjælland.

Anders Kristiansen og Rasmus Mangor, www.fjerbolden.dk

Emma havde fået en hård lodtrækning i sin
pulje og nåede desværre ikke videre, mens
Astrid med vanligt flot spil og god fight
nåede i finalen. Desværre rakte det ikke
i finalen, hvor Astrid var oppe imod den
meget stærke Rikke Pedersen fra Næsby.
I damedouble måtte Emma og Astrid trods
flot spil og godt humør se sig som tabere i

deres første kamp mod den samme Rikke
fra Næsby og Annika fra Kerteminde. Da
det tredje par i puljen havde trukket sig,
blev det kun til denne ene kamp for pigerne.

Efter en lang weekend, som ud over
badminton bød på et besøg i det lokale
badeland, kammeratskaber på tværs af
klubber og landsdele og ikke mindst alt for
lidt søvn, var det 3 glade, men trætte unge
mennesker som ankom til Hillerød søndag
aften. Et stort tillykke til de to medaljevindere og et tak til DGI og de mange frivillige
hjælpere for et flot arrangement.

Michael Jensen

Christoffer klarede sig flot i single, hvor
han vandt sine tre indledende puljekampe.
Desværre blev 1/8 finalen endestationen,
hvor Christoffer tabte efter 2 tætte sæt.
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Ungdomsafdelingen

DM for U11 hold
Det var stolpe ud, da VB’s bedste U11-spillere deltog i ”Årets U11A Hold”
i Kolding i weekenden d. 14-15. april.
Holdet bestod af Amalie, Astrid, Kirstine, Anders, Christoffer,
Thomas og Tobias. Derudover havde holdet Jeppe med som træner + Susanne, Jesper og Michael som forældre og holdledere.
Holdet var blevet placeret i pulje med Skovshoved, Horsens og
favoritterne fra Kolding, som også var på hjemmebane.
Holdet lagde i sin første kamp lørdag morgen ud mod Skovshoved.
Efter 8 spændende kampe stod det 4 – 4 i holdkampen, og det
hele skulle afgøres i den sidste 2. herredouble. I denne kamp var
Thomas og Anders oppe mod Skovshoveds Otto og Malthe. Med
flot spil og stor opbakning fra de andre spillere og ledere, fik
Anders og Thomas en sikker sejr på hele 21/13 21/11, og holdet
vandt dermed 5-4.
Efter frokost skulle holdet spille nøglekampen mod Horsens, som i
første kamp havde tabt til Kolding. Spillerne gik ind til kampen med
visheden om, at med en sejr i denne kamp ville de stå i semifinalen
søndag.

Desværre gik ikke ret meget vores vej i den kamp. Der blev spillet
og kæmpet både på og uden for banen, men da den sidste bold var
slået, stod det 6-3 til Horsens på resultattavlen. Horsens havde
vundet de rene herrekampe, 1. damesingle og 2. mixdouble. Et kig
ned over holdsedlen viste dog, at VB havde været meget tæt på.
Sølle 9 point i 2 kampe adskilte os fra at stå i den ønskede semifinale.
Sidste kamp lørdag var mod de senere mestre fra Kolding. På
trods af hård fight, havde vi ikke så mange chancer i den kamp, og
den sluttede med en sikker 9-0 sejr til Kolding, og dermed sluttede
vi på en 3. plads i puljen.
Søndag skulle der spilles placeringskampe om pladserne 5-8. VB
skulle lægge ud mod Team Fyn, som bestod af spillere fra 4
forskellige fynske klubber.Holdet kom godt fra start med en sejr i
første mix. Desværre tabte vi de tætte kampe, så selvom vi lidt
overraskende vandt damedoublen, stod det 7 – 2 til Fyn på resultattavlen. Endnu mere ærgerligt var det, når man ved et kig på
holdsedlen kunne konstatere, at kun 8 point manglede, for at vi
kunne have spillet os frem til en kamp om 5/6 pladsen.
I kampen om 7/8 pladsen skulle der igen spilles mod Skovshoved.
Både VB og Skovshoved havde ændret lidt i opstillingen i forhold til
den første kamp. Disse taktiske ændringer faldt ud til VB’s fordel,
idet begge mixer, begge damesingler og damedoublen blev vundet,
før den sidste herredouble var færdigspillet. Selvom den sidste
kamp blev tabt, så stod VB stadig som vindere og kunne dermed
kalde sig Danmarks 7. bedste U11A hold.
Et super flot resultat og en god afslutning på flot sæson, hvor holdet
også er blevet nr. 2. til SM.

Samlet oversigt over resultater
i holdturneringen:
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U11 A (4 drenge + 3 piger)

nr. 2 til SM

U11 B (4 m/k)

nr. 3 til SM

U11 D (4 m/k)

nr. 3 til SM

U13 B (4 drenge)

Vinder af SM

U13 C (4 m/k)

nr. 4 i puljen

U13 C (4 m/k)

nr. 2 i puljen

U15 A (4 drenge + 3 piger)

nr. 4 til SM

U15 B (4 drenge)

Vinder af SM

U17 B (4 drenge + 2 piger)

Vinder af SM

U17 B (4 drenge)

Vinder af SM

nr. 7 til DM

nr. 6 til DM

Stjernedrys

Årgang: 2001

Skole: Syvstjerneskolen

Kategori: U11A

Bedste fag: Idræt

Point: 117

Andre interesser: Svømning og kajak

Livret: Sushi
Bedste film eller TV-serie: Cirkusrevyen
Hvor gammel var du, da du startede til badminton?: 7 år
Hvordan blev du interesseret i badminton?: Invitation til pigebadminton
Ketchermærke: Forza
Favoritslag: Kryds-stik
Favoritspillekategori (single, double, mix): Single
Doublemakker: Amalie Baden
Kirstine Duer
Thorsen

Mixmakker: Ingen fast
Favorit VBér på 1. holdet: Tine Baun

Bedste badminton oplevelse: Årets U11A hold i Kolding
Det bedste ved trænerne: Runder/kampe
Det værste trænerne kan udsætte Jer for?: Fysisk træning
Badmintondrøm: Spille på 1. divisionsholdet
Resultater det sidste års tid: Nr. 1 i DS og DD i Toksværd, Nr. 2 i DD i Blistrup, Nr. 3 i DS og DD i Lillerød

Boligrådg ivning

F l y t te ro d e l l e r boligråd
– h e n t e n b ro c h 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

VÆRLØSE BADMINTON
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Eliteafdelingen

Kvartifinalen blev endestationen
Så gik den ikke længere…...
Efter fire år i træk, hvor vi har været med i de afsluttende kampe
om medaljer, måtte vi d. 23. februar sande, at kvartfinalen blev
sæsonens sidste opgør for 1. holdet.
Forud var gået et mellemspil mod de tre bedste hold – et mellemspil uden den store nerve, men alligevel med en vis betydning,
skulle det vise sig.

TSS – Værløse 4-2

Værløse – VEB 3-4
Hvis man en dag skulle få lyst til at udskrive en konkurrence om
den dårligste og mest stemningsforladte kamp, vi har spillet i
Farum Arena, så vil denne kamp stå med gode vinderchancer.
De tre singler, der på forhånd var udset til at kunne give nogle
gode badmintonoplevelser, blev deciderede fusere. I damesinglen
trak Yao Jie sig med en skade efter to bolde, og i de to herresingler var hverken Kasper Ipsen eller Emil Vind i nærheden af at true
deres modstandere. Da Værløse så på den anden side vandt de
to rene doubler uden de store sværdslag, blev mixen med Karina
Sørensen og Rene Mattisson den eneste kamp med nerve i. De
gjorde det flot mod Lena Frier og kroaten Zvonimir Durkinjak, som
med sit offensive spil, drønende smash og sin hurtighed var holdkampens største oplevelse. VEB-parret vandt dog i to tætte sæt,
og så skulle kampen i Golden Set.
Her fik de få tilskuere heldigvis en både underholdende og spændende afslutning. Anders Kristiansen og Rasmus Mangor spillede
herredouble mod Durkinjak og Nikolaj Overgaard, og undervejs
havde Anders og Rasmus matchbold ved 20-19. Men at det ikke
var vores aftenen blev understreget af, at VEB-parret derefter tog
tre på stribe og dermed afgjorde forestillingen.
Tilbage var nu noget der lignede en ren træningskamp på udebane
mod Greves mestre – men det skulle blive en for Værløse opmuntrende kamp med et særdeles overraskende udfald.

Greve – Værløse 2-4
Den sejr var der ikke mange, der havde set komme. Men den var
fuldt fortjent. Værløsemandskabet var ganske enkelt mere ”til
stede” end Greve, og det blev afgørende.

Anna Thea Madsen, www.fjerbolden.dk

Mellemspillet startede nede i Slagelse, hvor vi lagde ud mod vinderne af grundspillet, Team Skælskør-Slagelse. En af de interessante ting ved den kamp var debut’en til 17-årige Anna Thea
Madsen. Og den kamp trak den unge Værløsespiller sig sejrrigt ud
af efter tre sæt. Den anden gevinst kom i mixdoublen, hvor Rene
Mattisson og Maria Helsbøl slog polske Matusiak (der lige har
vundet EM) og unge Cecilie Zentov.
Mere var der ikke til os i den kamp. Josefine Van Zaane og Tinna
Helgadottir leverede en fin indsats mod Britta Andersen og Mie
Schjøtt, men tabte dog i to tætte sæt. Og i alle tre rene herrekampe blev vi blæst ud.
Dermed var det allerede efter denne første kamp så godt som
sikkert, at vi ikke kunne komme direkte i semifinalen. Og det kunne
ses i den følgende kamp i Farum Arena mod Vendsyssel, der var i
samme situation efter et indledende nederlag til Greve.
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Som i de foregående kampe var det mixen, der blev mest interessant. Rene Mattisson og Maria Helsbøl præsterede at besejre
den tidligere verdensmester Kamilla Juhl (der kort efter kom i All
England finalen) og Kasper Henriksen i to sæt. En rigtig flot præstation, der blev afgørende for det samlede udfald.
Ellers husker man fra den kamp, at Tine Baun første 19-0 (!) i
første sæt af damesinglen, at Kasper Ipsen besejrede Joachim
Persson, der ikke virkede helt klar endnu efter sin skade – og at
Emil Vind leverede en solid kamp og vandt sikkert over Rasmus
Messerschmidt.
Sejren betød, at Værløse listede op på 3. pladsen, da Vendsyssel
samtidig som forventet tabte i Slagelse. Dermed blev kvartfinalemodstanderne byttet rundt i forhold til, hvad man havde ventet. Vendsyssel skulle nu op mod Skovshoved, mens Værløse fik
chancen for revanche fra årets indledende hjemmekamp mod AB
Århus.
Den kamp skulle blive et historisk slag.

Eliteafdelingen

Der blev lagt ud med 1. herresingle, hvor Kasper Ipsen leverede sin
bedste præstation i lang tid mod den stærke inder Anand Pawar.
Ipsen tabte første sæt med 15-21, men fik gradvist mere og mere
styr på sin seje modstander. Han tog andet sæt med 21-16, og i
tredje præsterede han et glimrende comeback og gik fra 13-17 til
19-18. Ved á 19 havde Pawar frækhed nok til at lave en svipserv,
der blev til et regulært es og dermed bragte ham på 20-19. Og så
udnyttede han sin første matchbold og bragte Århus foran 1-0.
Den føring holdt dog bogstaveligt talt kun i få sekunder. Så blev 1.
rundes anden kamp nemlig afsluttet, og her vandt Tine Baun og
Tinna Helgadottir damedoublen over Amalie Fangel og Tine Høy og
bragte Værløse på 1-1. Kampen gik ligesom herresinglen i tre sæt,
men Værløsepigerne vandt både første og tredje sæt meget klart.

Tine Baun, www.fjerbolden.dk

KVARTFINALE: Værløse – AB Århus 3-4
En af de bedste kampe, der er set i Badmintonligaen!!
Det var den mest nærliggende konklusion oven på en mere end 3
timer lang kvartfinale i Farum Arena. En kamp der havde alt, hvad
man kan ønske sig af en Badmintonholdkamp. Lutter tætte kampe, truende nederlag der blev vendt til sejre, overraskelser, nye
spillere og konstellationer der slog til – ja, i virkeligheden manglede tilskuerne vel kun én ting: En sejr til hjemmeholdet.

I damesinglen lagde 17-årige Anna Thea Madsen godt ud og
vandt første sæt relativt sikkert. Men så kom Århusholdets Sofie
Futtrup bedre med, og hun førte det meste af andet sæt. Alligevel
fik Anna Thea tilspillet sig en matchbold ved 20-19, og hun var ikke
mange centimeter fra at afgøre kampen. Men Futtrup vandt sættet med 22-20, og i tredje var hun igen foran hele vejen, og denne
gang smed hun det ikke fra sig. Med 21-14 bragte hun udeholdet
foran 2-1.
Føringen blev dog atter udlignet i mixdoulen, hvor Anders Kristiansen
og Maria Helsbøl ellers spillede et halvskidt 1. sæt, som også blev
tabt til Mats Bue og kometen Line Kjærsfeldt. I andet og tredje
sæt fik Værløseparret til gengæld flot styr på begivenhederne, og
med 21-11 i og 21-14 blev kampen kørt i hus, og så var der atter
balance i tingene.

Kasper Ipsen, www.fjerbolden.dk
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Mikkel Mikkelsen, www.fjerbolden.dk

Umiddelbart lå det dog nu lidt til Århus, som var favorit i de to
afsluttende kampe. Men det gav Værløsespillerne pokker i, og
både debutanten Mikkel Mikkelsen i 2. singlen og herredoublen
med Rasmus Mangor og Rene Mattisson vandt første sæt klart.
Men igen kom Århusspillerne stærkt tilbage, og så udviklede det
hele sig til en regulær gyser, hvor den ene kamp stod á 16 og den
anden samtidig á 17 i tredje sæt. Singlen blev først færdig, og
Mikkelsen noterede sig for en fornem debutsejr, da han til sidst
nedkæmpede Flemming Quach med 21-18. Men meget symptomatisk for holdkampen tog Århus-parret Rasmus Bonde og Kim
Astrup sig af herredoublen med 21-19 – og så var der udlignet til
3-3, og vinderen skulle findes i Golden Set som blev en mixdouble
mellem Anders Kristiansen/Maria Helsbøl og Rasmus Bonde/
Line Kjærsfeldt.

Anders Kristiansen/Maria Helsbøl, www.fjerbolden.dk

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

Dagbogsblade fra pensionisterne
”Der skal være plads til alle” skal være min afsluttende replik i disse spalter. Og det
praktiserer vi da heldigvis også langt hen ad vejen. Der er ingen, der kommer til at
sidde ret længe, før der åbnes op for deltagelse i et spil på banerne. Når så det er
sagt, så er det jo også rigtigt, at vi hver især kender vor begrænsning, finder vor
plads og stopper i tide.
Pensionistgruppen har på et af torsdagsmøderne i februar valgt
ny talsmand/formand for gruppen. Carit Wain overtager jobbet
fremover. Jeg kan tilføje, at det ikke er et krævende job, der er fin
opbakning og støtte hen ad vejen.

DGI Nordsjællands regionsmesterskaber 2012 for spillere over
60 år blev afviklet i Værløsehallerne over 2 dage – 14. og 21.
marts. Også ved dette stævne styres begivenhederne med sikker
hånd af Tove Bøje-Larsen og hendes hjælpere.

Forårets ældretræf den 30. januar i Lillerød Hallerne var meget
velbesøgt. Der var 14 klubber fra Nordsjælland repræsenteret,
og der blev afviklet ca. 180 kampe, inden det var tid til frokost,
præmieuddeling og fællessang. Min referent, Helga kunne berette at gruppen fra Værløse løb med ikke mindre end 17 flasker. I
rækkerne 75+ blev der gjort rent bord: Rita Gregersen og Herdis
Knudsen vandt damedouble, Knud Riedel og Jens Pedersen herredouble og Herdis Knudsen og Knud Riedel mixed double. Rækken damedouble 60 B blev vundet af Jette Petersen og Susanne
Leidersdorff. Og Susanne var igen nu sammen med Haldór Færch
vinder af mixed double 60 B. I damedouble 60 C blev Lis Brink og
Helga Dalsgaard vinder af rækken. Og i herredouble 60 C var det
Niels Stokholte og Henning Erstad der blev nr. 1.

I damedouble 60 B var det igen Susanne Leidersdorff og Jette
Petersen, der vandt rækken. Og de er så fra næste sæson at finde
i A-rækken. Herredouble 68 B rækken blev vundet af Elo Andersen
og Freddie Nielsen, og Lis Brink og Elo Andersen vandt mixed
double 60 B rækken.
Og hermed går ”stafetten” videre til min efterfølger Carit.

Ole Jøns

Ledige banetider
Vi har 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.
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Veteranafdelingen

Nyt fra Veteranerne
Individuelt DM for veteranspillere
De individuelle danmarksmesterskaber for
veteraner blev i år afholdt den 17.-18.
marts i Lillerød. VB var i år yderst stærkt
repræsenteret, idet følgende spillere stillede op:
Martin Lundgaard, +35 herredouble
Alun Biggart, + 40 herresingle
Pernille Skjøt, + 50 damesingle,
damedouble og mixdouble
Ole Riis, + 50 herredouble
og mixdouble
Henrik Andersen, +60 herredouble
og mixdouble
Lars Schnoor,+ 60 herredouble
og mixdouble
VB vandt tre sølvmedaljer i henholdsvis
+35-rækken i HD ved Martin Lundgaard,
som spillede sammen med Thomas Iversen
fra Karlslunde og i +50-rækken i DS og DD
ved Pernille Skjøt, som i damedouble til
lejligheden var sat sammen med Birthe
Bach fra Bredballe. På billederne nedenfor
ses de glade VB-medaljevindere.
Ølstykkes Veteranturnering
Ølstykkes veteranturnering blev i år afviklet i weekenden den 21. – 22. januar. VB
var repræsenteret af fire spillere, som alle
opnåede gode placeringer. Pernille Skjøt
og Ellen Aagaard vandt +50 i DD, og Henrik
Andersen og Lars Schnoor fik en 2. plads i
+60 HD, og Ole Riis opnåede en 2. plads i
+50 HD sammen med Lars Kruse,
Gentofte.
Klubmesterskaber for de over 35-årige
Klubmesterskaberne for de over 35-årige
blev afviklet i starten af januar. Deltagerne
var i år en god blanding af T3-spillere,
motionister og veteraner. Vi er rigtig glade
for tilslutningen fra de forskellige afdelinger.

Pernille Skjøt med DM-sølv

Martin Lundgaard med DM-sølv

STATUS PÅ HOLSÆSONEN 2011/2012
Den forgangne sæson bød på noget varierende resultater for vores tre +40-hold.
Veteran1-holdet opnåede en 7. plads i
Eliterækken, hvilket er lidt dårligere end
forventet og dårligere, end vi har været
forvænt med i de senere år. Veteran2-holdet fik det som forventet svært i Eliterækken, og holdet må endnu en gang tage
turen ned i Mesterrækken. Til gengæld
klarede Veteran3-holdet sig bedre, end det
længe er set, og holdet spillede sig til en
plads i oprykningsspillet i A-rækken. Her
havde VET3 nogle gode kampe, men kom
ikke i nærheden af oprykning, men vi undgik tidligere tiders nedrykningsdramaer.

Det lykkedes ligeledes for vores ”debutanthold” Veteran5 (+60-holdet) at blive
Sjællandsmestre. Det skete efter en meget overbevisende sæson, hvor holdet
vandt alle 8 holdkampe og kun tabte 3 individuelle kampe i alt.

Det lykkedes endnu en gang for Veteran4holdet (+50-holdet) at genvinde Sjællandsmesterskabet i mesterrækken. Der var
dog lidt malurt i bægeret, da vi tabte den
sidste holdkamp til Humlebæk. Men vi havde over hele linjen store problemer med at
stille hold i sidste holdrunde, og det kom
også til at påvirke +50-holdet. Sjællandsmesterskabet var dog i hus inden denne kamp.

/Jeanet Errebo Larsen
Veteranudvalget

Finaleresultaterne blev følgende:
• HS: Henrik Bak over Anders Christensen 21/16 21/12
• MD: Margit Kromann/Lars Knudsen over Pia Panduro/ Allan Christiansen 21/19 21/18
• DD: Pernille Skjøt/Pia Panduro over Jeanet Larsen/Helle Rolsted 21/17 19/21 21/16
• HD: Thomas Kratz/Nicolai Hansen over Lars Schnoor/Lars Knudsen 21/18 21/14
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Der skal hermed lyde et stort tillykke til de
spillere, der har deltaget på VET4 og VET5.
Den kommende sæson
Veteranafdelingen vil i den kommende sæson deltage med tre +40-hold i henholdsvis Elite-, Mester- og A-rækken, og så vil vi
naturligvis forsøge at forsvare titlen som
Sjællandsmestre i +50- og +60-rækken.

Motionistafdelingen

Nyt fra motionistafdelingen og beretning 2012
Sommeren står snart for døren, og sæsonens motionistaktiviteter
er ved at være afsluttet.
Motionistturneringen
Mere end 160 motionister deltog i årets
motionistturnering for hold. Der blev som
sædvanligt kæmpet og svedt bravt i alle de
runder, som turneringen blev afviklet over.
Det er dejligt at se det engagement, der
bliver udvist.
Inden sidste spillerunde var intet afgjort,
og spændingen omkring de endelige pladser var stor.
Hold E, der havde lagt sig i spidsen, kunne
med uafgjort mod bundholdet C sikre sig 1.
pladsen, men kunne med nederlag blive
indhentet af hold B. Hold B på 2. pladsen
kunne med sejr over hold G bringe sig a
point med hold E. Hold G kunne med sejr
over hold B snuppe 2. pladsen for næsen af
hold B.
Både hold E og hold B vandt dog, så årets
vinder hold blev E med hold B som nr. 2.
Sokkerne gik til hold A.
Der skal i den forbindelse lyde et stort tak
til holdlederne, som til hver spillerunde har
gjort en stor indsats for at få deres spillere til at møde op samt sikre, at der blev
skaffet reserver. Denne indsats har betydet, at vi har haft ganske få udeblivelser i år.
Lige som de foregående år afsluttede vi
motionistturneringen med, at 6 ud af 7
hold spillede samme dag. Vi havde dog
ændret lidt i afviklingen, idet 2 af holdene
spillede kl. 13 og de resterende 4 hold
spillede kl. 15. Det gav kortere ventetid
mellem kampene for spillerne. Vi sluttede
dagen med præmie overrækkelse og
snacks i cafeen.
DGI-turneringen
Vores 8 DGI-hold har i denne sæson opnået blandede resultater. Bedst er det gået
for VB4 i Serie 3, der blev nr. 1 i rækken
med 21 point. Diplom blev overrakt ved DGI
Nordsjælland Badmintons årsmøde i slutningen af marts måned. Førstepladsen betyder, at holdet rykker en række op i næste
sæson. Et stort tillykke til holdet.

Det ser ud til, at VB 1 i mesterrækken og
VB5 i serie 4 må spille i en lavere række til
næste sæson. De øvrige hold ser ud til netop
at klare skærene og undgå nedrykning.
Vi håber, at de nuværende hold fortsætter
i næste sæson. Der vil snarest blive 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: 18-19.15 har 38 spillere tilmeldt.
Der er få ledige pladser. 19.15-20.30 har
39 spillere tilmeldt. Der er få ledige pladser. Fælles for de 2 hold. Fremmødet har
været størst i 1. halvdel af sæsonen. Der
har været en glædelig tilgang af nye spillere. Trænerne Brian og Morten har prøvet forskellige nye tiltag med stor succes.
Søndag: 45 spillere er tilmeldt. Der er ledige pladser. Der er kommet 2 nye unge trænere Niels og Michael, som klarer jobbet
fint. Tak til Ann-Lis, Merete og Rikke, der
styrer de 3 fællesspil, og tak til de 4 trænere.
Nytårsturneringen
Turneringen blev i denne sæson spillet på
en torsdag (d. 29/12). For at så mange
som muligt kunne deltage, var starttidspunktet udskudt til kl. 16.00. Ca. 60 glade
og entusiastiske spillere (flere udklædte)
var mødt op til 3½ times fornøjelig badminton og efterfølgende traktement i Sports
Caféen.
Pool-cup 2012
Pool-cup afholdt vi i weekenden 3-4. marts
for 26. gang med 130 tilmeldte par. Dette
er en lille tilbagegang i forhold til foregående år. Værløses spillere opnåede 2
førstepladser, 3 andenpladser og 4 tredjepladser.

Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne bliver afviklet d. 25.
og 28. april. Lige som foregående år tilmelder man sig uden makker. Ved hjælp af
lodtrækning bliver spillerne inden for de
forskellige rækker sat parvis sammen og
derefter fordelt i puljer.
Motionistfesten
Årets klubfest for motionister skulle have
været afholdt lørdag d. 28. april efter klubmesterskaberne. Festen måtte imidlertid
aflyses pga. manglende tilslutning.
Pensionisterne og Formiddagsdamerne,
er 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 2012-2013. Vi håber på, at
vi kan opretholde turneringen i den nuværende form, men på nuværende tidspunkt
har vi ikke klarhed over tilgang og afgang af
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.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 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
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Beretninger

Seniorformandens beretning 2012
Sæsonen 2011/12 er nu ved at være overstået. Og det har været en sæson med en del udfordringer.
Vi har på samtlige hold været mærket af rigtig mange skader. 3.
holdet i 3. division havde egentlig i udgangspunktet oprykningspotentiale, og i den eneste kamp, hvor vi stillede med noget, der
kan kaldes stærkeste hold, slog vi også de senere suveræne vindere af rækken med 7-6. Men i det lange løb endte vi med at måtte
være glade for at komme med i det øverste slutspil. Og foråret
med 4-5 kampe uden betydning har været tungt at komme igennem.
4.holdet i Danmarksserien blev ramt af de samme problemer, og
de havde en frygtelig start med 1 point i de første 5 kampe. Midt
i problemerne bemærkedes det dog, at der var nogle unge herresingler, som begyndte at vise tænder og vinde en del kampe. Det
blev afgørende i slutspillet, hvor vi – med lidt hjælp af et hold der
trak sig helt – startede oppe på 6. pladsen og siden klarede frisag
ved at få point i alle fire kampe i slutspillet.
Størst var prisen for de mange frafald på 5. og 6. holdet. 5. holdet
i Sjællandsserien kunne kun holde den gående takket være veteran- og ungdomsspillere, og i sidste ende havnede holdet på 4.
sidste pladsen, der, som det ser ud lige nu, betyder nedrykning til
Serie 1. 6. holdet måtte trækkes efter to kampe pga. damemangel. Til gengæld fik de så et herrehold på benene, hvor det dog
hurtigt viste sig, at modstanden var noget tyndbenet.
Træningsmæssigt har de unge spillere for alvor holdt deres indtog
på T2-træningen – i hvert fald på herresiden, hvor det ser ud til, at
der bliver stor bredde i de kommende år. På pigesiden, hvor der i
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forvejen ikke var så mange, har vi desværre haft flere frafald
blandt de tilbageværende. Og her kommer der en udfordring med
at få antallet op igen.
Også i veteranafdelingen har vi haft en del skader og afbud. 1.
holdet kom lige akkurat i det øverste slutspil, og 2. holdet havde
det som ventet meget vanskeligt i Eliterækken og rykkede tilbage
i Mesterrækken. De har været ”elevatorhold” de seneste år, bl.a.
fordi der rykker uhensigtsmæssigt mange hold op/ned mellem de
to rækker. Det skal dog bemærkes, at vores +50 hold og +60 hold
begge blev Sjællandsmestre.
Økonomisk har vi holdt budgettet. Vi er ganske vist, som de øvrige
afdelinger, blevet ramt ret hårdt af en meget svingende boldkvalitet. Samtidig har en ny moms-politik, som vi i bestyrelsen har
vedtaget på opfordring af revisionen, fordyret udgifterne ved
vores største indtægtsgivende arrangement, Sportscamp,
mærkbart. Takket være gode tilmeldinger nåede vi alligevel det
budgetterede overskud – men ærgerligt. at vi skulle gå glip af en
betydelig ekstraindtægt, som tilmeldingen egentlig berettigede til.
Heldigvis har vi sparet lidt på tilmelding af hold, som sammen med
diverse andre småbesparelser gør, at vi har fået kompenseret på
det højere boldforbrug og dermed holder budgettet.

René Mattisson
Seniorudvalgsformand

Beretninger

Eliteformandens beretning 2012
Sæsonen 2011/2012 vil først og fremmest blive husket for de
mange udfordringer, vi har haft med skader i spillertruppen.

hed” det skal være, når vi løfter arrangementer op på niveau, der
fordrer de store haller.

Selvom vi som de foregående år måtte sige farvel til to spillere og
kun fik en enkelt ny, så syntes jeg egentlig, vi stod udmærket
rustet til sæsonen.

2. holdet har spillet en fremragende sæson i 1. division, hvor de
har fået points i 10 af de 12 kampe og har vundet halvdelen. Og
alligevel kunne man ane nedrykningsspøgelset helt frem til 11. og
næstsidste runde, hvor Solrød 2 for anden gang blev slået 8-5 og
dermed tog billetten ned. Det siger noget om jævnbyrdigheden, at
vi faktisk endte med at vinde nedrykningsspillet og dermed samlet
sluttede på 3. pladsen i 1. division – det bedste resultat nogensinde. Imponerende, ikke mindst i betragtning af den åreladning på
5 spillere vi havde inden sæsonen, samt de skader som også 2.
holdet blev offer for.

Men som mange ved, kom vi skævt fra start med et hjemmebanenederlag på 2-4 til AB Århus i en kamp, hvor vi for første gang i
flere år oplevede, at vi ikke fik udnyttet vores potentiale og muligheder optimalt. Det skulle efterfølgende vise sig, at der ikke var
tale om en enlig svale. Undervejs fik vi ganske vist rettet skuden
op, og årets to resultatmæssige højdepunkter var udesejrene på
4-3 og 4-2 over hhv. Skovshoved og Vendsyssel – to sejre der var
den direkte årsag til, at vi kom i top-4 slutspillet.
Efter tre ikke alt for ophidsende mellemspilskampe stod den så på
kvartfinale. Og hvilken én. 6 tre-sættere af 6 mulige, to kampe
som ved stillingen 2-2 blev afgjort med én til hver side med 21-19 i
tredje sæt, samt et Golden Set – den kamp havde det hele. Men i
sidste ende sluttede det, som det begyndte: Med et hjemmenederlag til AB Århus, som siden tog bronzen, mens Skælskør/Slagelse vandt guldet efter finalesejr over Greve.
Det afsluttende superdrama mod AB Århus var så ubetinget den
bedste holdkamp, vi var involveret i i år. Men ellers må vi sige, at vi
indimellem har haft nogle halvsløje oplevelser uden megen intensitet – samt kampe med nogle noget halvtomme tribuner i Farum
Arena. En nærliggende løsning er at dele hjemmekampene mellem
Værløsehallerne og Arenaen, og så gøre mere ud af den ”begiven-

Økonomisk kommer vi nogenlunde rimeligt ud af året – med en lille
overskridelse af et budget, som dog også var vanvittig skrabet.
Som det fremgår, går vi faktisk en del over på sponsorbudgettet,
men en del af sponsoraterne har været hængt op på medfølgende
spillerudgifter. Nogle set-up, som vi dog har været lykkelige for, da
det har betydet meget små netto-udgifter for spillere, som på
mange måder har kunnet bidrage rigtig godt, både niveau- og
træningsmæssigt.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke de mange mennesker, der har
hjulpet til med at holde hjulene i gang på Eliteområdet – trænere,
bestyrelsen og alle dem, der stiller sig til rådighed ved afviklingen
af 1. holdets kampe i Farum Arena.

Anders Nielsen,
Eliteudvalgsformand
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Beretninger

Ungdomsformandens beretning 2012
Endnu en sæson går på hæld, og så er det tid til at aflægge rapport over sæsonen 2011-12.
Vi har i ungdomsafdelingen i år haft ca. 250 spillere fordelt på
træninger fra mandag til lørdag – og med ikke mindre end 18
trænere og hjælpetrænere til at holde styr på de mange. Nogle
spillere kommer en enkelt gang om ugen og andre 4 gange om
ugen. Nogle spillere er først lige blevet så høje, at de ikke rammer
gulvet med ketsjeren, mens andre står på kanten til voksen-livet
indenfor badmintonsporten.
Både de i den ene og den anden ende af ungdomsafdelingen har i
denne sæson haft vores særlige opmærksomhed. Lørdag formiddag kommer først de aller yngste – og derefter de, som er lidt
ældre, med deres forældre og bliver klogere på badmintonsportens mange finurligheder. I tidens ånd er der tale om kvalitetstid
med børnene – når både børn og forældre er fælles om at lære og
mestre ketcher og bold. Det er givende at se så meget smittende
glæde, der kan blive lagt i hallen sådan en lørdag formiddag – og
lige her hver lørdag går de børn, der om 3-5-8 år er dem, der
leverer de store resultater i klubbens ungdomsafdeling.
I den anden ende har vi i år haft en stor flok af U17 spillere, som vi
sammen med seniorafdelingen har haft fokus på langsomt at få
integreret i seniorafdelingen – uden at de ”glemmer” deres
kammerater i ungdomsafdelingen, som også har brug for dem
som sparring. Det er nok den største farezone i enhver badmintonklubs lotteri om medlemmer – lige der hvor ungdomslivet for
alvor tager fart, og tilbuddene er mange uden for hallen – mens

det pludselig bliver lidt mindre organiseret og struktureret, hvad
man skal som badmintonspiller, når man falder ud af ungdomsafdelingens trygge rammer. Vi håber, at vi med fortsat fokus på
netop den gruppe af spillere – og et godt samarbejde med seniorafdelingen – kan sikre, at vi kan fastholde så mange af de unge
mennesker som overhovedet muligt.
Ud af de 250 medlemmer har ca. 60 unge valgt at deltage på
vores mange ungdomshold. Vi har i år haft tilmeldt 10 hold – og
det med meget flotte resultater (se en oversigt andetsteds i klubbladet). I U11 og U15 var vi tilmeldt med A-hold. U11 holdet sikrede
sig en flot 2. plads til SM og blev i Kolding nr. 7 til DM for hold. U15
holdet måtte ”nøjes” med en 4. plads til SM – til gengæld blev de
nr. 6 til DM for hold i Skagen. For begge hold gjaldt, at det var marginaler, der skilte os fra endnu flottere placeringer ved DM.
Betingelsen for, at vi kan stille de mange hold er, at vi har nogle
forældre, som er villige til at påtage sig tjansen som holdleder. Det
har vi heldigvis haft i år – uden problemer. En stor tak til alle jer,
som sørger for at tilkalde spillere, føre resultater, finde bolde, organisere kørsel, og hvad der ellers hører med. Uden holdledere –
ingen hold. Så vi håber, I er friske igen næste år. Til spillerne kan
der kun lyde en stor opfordring til at melde sig til at spille på hold.
Det er en fantastisk god måde at komme ud og spille kampe
sammen med nogle af sine venner og træningskammerater.
Vi kommer med afslutningen af denne sæson til at tage afsked
med Michael Svenningsen i ungdomsspilleudvalget. Michael har i
en årrække ene mand taget sig af holdturneringen for ungdom i
VB – med tilmelding, koordinering, oplæring af holdledere, rund-

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

Beretninger

sending af informationer m.m. Vi kommer til at savne Michael – og
skulle der sidde nogen og have lyst til at overtage Michaels plads,
så skal man ikke holde sig tilbage.
Af vores 250 ungdomsspillere har 76 spillere været ude at prøve
kræfter med åbne turneringer i år. Af de fornemste resultater
skal nævnes, at det til DM blev medaljer til Julie Dawal Jakobsen i
U15 DS, til Mathias Estrup i U17 HD, til Julie Finne-Ipsen i U17 DD
og MD, til Anna Thea Madsen i U19 DS og til Josephine Van Zaane
i U19 DD. Tillykke til alle jer. De samme spillere har også været
udtaget til at repræsentere Danmark internationalt. Og det har
givet følgende resultater: Julie Finne-Ipsen nr. 2 i DS i EM for U17,
Anna Thea Madsen nåede kvartfinalen ved VM for U19 i DS, Julie
Dawal Jakobsen og Cecilie Finne-Ipsen nr. 3 i DD ved U15 8 nations
i Berlin.
Blandt de øvrige turneringsspillere har der været mange flotte
sejre i sæsonen – og utallige spillere er rykket ikke blot 1, men 2
klassifikationer op – der er sågar nogle af de små i U11, der har
taget hele turen fra D til A. Godt gået af alle.
Ungdomsafdelingens klubmesterskab har vi i skrivende stund
endnu til gode i denne sæson – og det bliver spændende at se,
hvem Jonathan Brinch og Emma Pilegaard Hansen skal aflevere
deres ”Årets-spiller” pokaler – som de fik tildelt sidste år – videre til.

fortsat – så er det ikke holdbart ikke at komme i hallen mere end
en gang hver 2. måned. Jeg vil dog fortsat være tilknyttet klubben
– som turneringsansvarlig for de åbne turneringer – så jeg vil
være at finde bag mikrofonen i buret, når nogle af ungdomsturneringerne løber af stablen.
Der skal derfor lyde en stor tak til USU for et godt samarbejde. Det
er med stor fortrøstning, at jeg giver stafetten videre til nye gode
kræfter – og jeg vil bede generalforsamlingen tage godt imod den
nye kandidat til formanden for USU – Susanne Have – som er
mangeårigt medlem i VB, og som jeg er sikker på nok skal styre
skibet sikkert videre. Susanne får min varmeste anbefaling.
Jeg vil gerne sige tak til alle trænerne, som uge efter uge sørger
for, at vi kan sende glade børn hjem med farve i kinderne – børn
som fra måned til måned er blevet lidt dygtigere badmintonspillere.
En stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i den tid, jeg nåede
at være med. En stor tak til Anders Nielsen, som er en evig kilde til
viden om hvem, hvor, hvornår og hvordan…. Og til sidst en stor tak
til spillerne, fordi I glade møder op til træning uge efter uge.

Siv Jønsson,
Ungdomsformand

For mit vedkommende bliver det med udgangen af denne sæson
et farvel til ungdomsspilleudvalget i Værløse. Familien er flyttet
1000 km. syd for den danske grænse – og selvom jeg gerne havde

Indkaldelse til generalforsamling i
VÆRLØSE BADMINTON
Iflg. vedtægternes § 7 stk. 2
indkaldes herved til generalforsamling i VÆRLØSE BADMINTON
Onsdag den 30. maj 2012 kl. 19 i Værløsehallerne
med dagsorden iht. vedtægternes § 8.
Vedtægterne kan ses på www.badminton-vb.dk
På bestyrelsens vegne
Jeanet Errebo Larsen, formand
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ADVOKATFIRMAET
ULRIK MØLLER

FJERNVARME - en ren f

Bymidten 36 D

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

Navision Solution Center

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

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

GARANTI PÅ KVALITET

sæt • Pakning •
Plakater • Plot
•

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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Formand

Jeanet Errebo Larsen
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Næstformand
Thomas Lausen
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Kasserer
Vibeke Højmark
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Sekretær
Rikke Budden
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Eliteformand
Anders Nielsen
Tlf:
		
Mail:

28 14 51 51
elite@badminton-vb.dk

			
SSU-formand
René Mattisson
Tlf:
		
Mail:

26 13 31 86
senior@badminton-vb.dk

			
USU-formand
Siv Jønsson
Tlf:
			
		
Mail:

25 29 40 19
39 29 40 19
ungdom@badminton-vb.dk

			
MSU-formand
Lene Lund Clausen
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Bestyrelsesmedlem Kurt Buch Jensen
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Bestyrelsesmedlem Søren Bruun-Pedersen
Tlf:
			
		
Mail:

40 60 39 94
44 48 39 94
Medlem2@badminton-vb.dk

			
Suppleant
Helle Stærmose
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Suppleant
Gustav Gandsted
Tlf:
		
Mail:

61 79 99 59
suppleant2@badminton-vb.dk

			
Revisor
Ole Johansen
Tlf:
		
Mail:

44 48 07 50
revisor1@badminton-vb.dk

			
Revisor
Erik Hansen
Tlf:
		
Mail:

44 48 48 98
revisor2@badminton-vb.dk

Administration/
Postadresse

Tlf.
Mail

61 68 52 83
kontor@badminton-vb.dk

Tlf.
Mail

44 48 12 01
driftsleder@ifvaerloese.dk

Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse
		
Spillested
Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse
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VÆRLØSE

Siv Jønsson (formand)
ungdom@badminton-vb.dk
Tlf: 25 29 40 19
Kurt Buch Jensen (ad hoc og kommunikation)
USUmedlem1@badminton-vb.dk
Tlf: 21 42 42 72
Anne Hauskou (arrangementer)
USUmedlem2@badminton-vb.dk
Tlf: 23 34 74 20
Hanne Nielsen (sekretær)
USUmedlem3@badminton-vb.dk
Tlf: 60 94 82 80
Michael Bender Svenningesen (Holdturnering)
USUhold@badminton-vb.dk
Tlf: 30 53 92 37
Stina Molander (U9/U11)
U11@badminton-vb.dk
Tlf: 41 57 77 30
Gert Carstens (U13)
U13@badminton-vb.dk
Tlf: 40 75 20 39
Henrik Hjalgrim (U15)
U15@badminton-vb.dk
Tlf: 30 61 40 72
Morten Nielsen (U17/U19)
U17@badminton-vb.dk
Tlf: 44 48 37 78
			
			
Seniorspilleudvalget			
René Mattisson (formand)
senior@badminton-vb.dk
Tlf: 26 13 31 86
Jeanet Larsen (veteraner)
veteran@badminton-vb.dk
Tlf: 21 21 46 28
Martin Bruun-Pedersen (T2-hold)
T2hold@badminton-vb.dk
Tlf: 40 55 39 94
Morten Estrup (hjemmeside, støverhold)
stover@badminton-vb.dk
Tlf: 29 62 08 50
Ann Lis Gregersen (hjemmekampe)
hjemmekampe@badminton-vb.dk
Tlf: 20 28 00 00
Birgitte Nielsen (hjemmekampe)
hjemmekampe@badminton-vb.dk
Tlf: 22 78 82 60
Anders Nielsen (trænere, sportscamp)
elite@badminton-vb.dk
Tlf: 28 14 51 51
			
			
Veteranudvalget			
Jeanet Larsen (formand)
veteran@badminton-vb.dk
Tlf: 21 21 46 28
Ole Riis
VETUmedlem1@badminton-vb.dk
Tlf: 46 78 98 69
			
			
Motionistudvalget			
Lene Lund Clausen (formand)
motionist@badminton-vb.dk
Tlf: 23 62 95 23
Rikke Budden
sekretaer@badminton-vb.dk
Tlf: 24 20 23 50
Ann-Lis Gregersen
MSUmedlem1@badminton-vb.dk
Tlf: 20 28 00 00
Lene Udholm Knudsen
MSUmedlem2@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 27 68
Lise Nerlov
MSUmedlem3@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 07 16
Michael Brændstrup
MSUmedlem4@badminton-vb.dk
Tlf: 44 48 21 01
Morten Bonke Nielsen
MSUmedlem5@badminton-vb.dk
Tlf: 20 24 24 14
Margit Kromann
MSUmedlem6@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 50 60
			
			
Pensionisterne			
Ole Jøns
pensionist@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 50 60
			
			
Eliteudvalget			
Anders Nielsen (formand)
elite@badminton-vb.dk
Tlf 28 14 51 51
René Mattisson (SSU)
senior@badminton-vb.dk
Tlf: 26 13 31 86
Siv Jønsson (USU)
ungdom@badminton-vb.dk
Tlf: 25 29 40 19
Tanja Berg (Sportschef)
sportschef@badminton-vb.dk
Tlf: 20 24 47 30
			
			
Trænerteam			
Tanja Berg (Sportschef, Seniortræner T1)
sportschef@badminton-vb.dk
Tlf: 20 24 47 30
Anders Kristiansen (Seniortræner T1)
T1traener@badminton-vb.dk
Tlf: 60 21 58 13
René Mattisson (Seniortræner T2)
T2traener@badminton-vb.dk
Tlf: 26 13 31 86
Jeppe Ludvigsen (Ungdom, koordinerende)
USUtraener1@badminton-vb.dk
Tlf: 61 18 56 04
Morten Olsen (Ungdom)
USUtraener2@badminton-vb.dk
Tlf: 30 27 41 11
Tinna Helgadottir (Ungdom)
USUtraener3@badminton-vb.dk
Tlf: 61 60 26 36
Brian Thorsen (Motionist)
MOTtraener1@badminton-vb.dk
Tlf: 22 53 97 01
Morten Estrup (Motionist)
MOTtraener2@badminton-vb.dk
Tlf: 29 62 08 50

BADMINTON

Ungdomsspilleudvalget			
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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
24 VÆRLØSE BADMINTON

