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Miniton og Forældre/Barn badminton i gang

Hård start i Badmintonligaen
Kamp for Idrættens vilkår i Furesø
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Indhold

Ny sæson med badminton i fokus
Sommeren og de lyse aftener går på hæld, og vi er så småt ved at udskifte aktiviteter udendørs med indendørs, herunder badminton. De fleste
af VB’s medlemmer har fundet ketsjeren frem igen og har indledt badmintonsæsonen 2011/12.
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1. holdet

Lad os håbe, at vi i denne sæson kan udnytte alle baner hele sæsonen og
slippe for forstyrrende sne- og vandskader, der forhindrer os i at udnytte
vores dejlige haller fuldt ud.
Efter adskillige år med røde tal på bundlinjen og megen fokus og energi
brugt på den økonomiske side af Værløse Badminton, ser bestyrelsen
frem til en sæson, hvor det forhåbentlig atter vil være badmintonspillet,
der kommer i fokus. Der er bl.a. mange nye tiltag i ungdomsafdelingen,
flere trænere til seniorerne og en bredere seniortræning, hvor der bliver
fokus på at fastholde de unge medlemmer, når de rykker fra ungdom til
senior.
I den forgangne sæson lykkedes det at vende et truende underskud til et
overskud, og det ser ud til, at de mange aktiviteter på indtægtssiden også
vil give positive resultater i denne sæson. Det betyder samtidig, at Eliteafdelingen i højere grad end tidligere er med til at finansiere sine egne
udgifter. Dermed bliver der også lidt mere råderum til klubbens øvrige afdelinger og mere plads til at dyrke princippet om, at Værløse Badminton
er en totalklub, der rummer bredde, elite, unge og gamle. Det giver mig
anledning til at minde om klubbens formål, som i henhold til vedtægterne
er at udøve og dyrke badmintonspillet med udgangspunkt i klubbens værdier, der i uprioriteret rækkefølge er defineret som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryghed
Professionalisme
Selvværd
Venskab
Kommunikation
Glæde
Samarbejde
Engagement
Fair-play
Udvikling

Bestyrelsen vil stadig have megen fokus på økonomistyring, for det bliver
ulige meget nemmere at skabe rammerne for en totalklub med mange
tilbud og arrangementer på alle niveauer, når der er styr på økonomien.

Jeanet Errebo Larsen
Formand for Bestyrelsen
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Klubtøj 2011/2012 og 2012/2013
Salget er i fuld gang
Efter et længere tilløb er det nu endelig blevet muligt for alle klubbens medlemmer at købe klubbens
officielle spilledragt for de kommende to sæsoner.
Hanne Ladewig fra Motionistafdelingen har tilbudt klubben at tage sig af den store opgave med at administrere
salget. Bestyrelsen vil gerne her benytte lejligheden til at sige Hanne mange tak for hjælpen.
Afprøvning, bestilling, afhentning og betaling
I hele september måned holdes åbent i klublokalet for afprøvning, bestilling, afhentning og betaling hver onsdag fra
kl. 17-18. Efterfølgende vil tøjet kunne prøves og bestilles efter aftale. Skriv til Hanne på mail klubtoj@badminton-vb.dk.
Modeller og priser kan ses i nedenstående oversigt.

Herrepolo / Unisex

Damepolo

Modelnr: M201004

Modelnr. W201004

Pris: 200 kr.
inkl. Værløse-tryk og logo

Pris: 200 kr.
inkl. Værløse-tryk og logo

Størrelser børn: 6, 8, 10 og 12 år
Størrelser Voksne: XS-XXXL
Navnetryk kan tilkøbes for 50 kr.
Navn skal oplyses ved bestilling.

Størrelser: XS-XXXL
Navnetryk kan tilkøbes for 50 kr.
Navn skal oplyses ved bestilling.

Shorts

Nederdel

Modelnr. M201007

Modelnr. W201008

Pris: 150 kr.

Pris: 150 kr.

Størrelser børn: 6, 8, 10 og 12 år.
Størrelser voksen: XS-XXXL

Størrelser børn: 6, 8, 10 og 12 år.
Størrelser voksen: XS-XXXL

Træningsdragt

SEPTEMBER TILBUD

Modelnr. 201002
Pris: 500 kr.
inkl. Værløse-tryk og logo
Størrelser børn: 6, 8, 10 og 12 år.
Størrelser voksen: XS-XXXL
OBS! Man kan godt bestille én str.
overdel og en anden str. bukser.

Pris helt sæt: 750 kr.
inkl. Værløse-tryk
og logo
Navnetryk kan tilkøbes
for 50 kr. pr. del,
dvs. 100 kr. pr. sæt.
Navn skal oplyses
ved bestilling.

Navnetryk kan tilkøbes for 50 kr.
Navn skal oplyses ved bestilling.
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Danske Spil støtter Værløse Badminton
Værløse Badminton har, i lighed med flere
andre idrætsforeninger, indgået en samarbejdsaftale med Danske Spil.
Aftalen betyder, at der ved alle spil, som
foretages via Danske-Spil linket på klub-

bens hjemmeside, tilfalder klubben en del
af det spillede beløb.

koster jer ekstra, bidrage til at klubbens
økonomi får gavn af samarbejdet.

Så alle de, der alligevel benytter Danske
Spil, skal vi hermed opfordre til at gå ind
via hjemmesiden – og dermed, uden at det

For en god ordens skyld minder vi om, at
man skal være fyldt 18 år for at benytte
Danske Spil.

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

Tirsdag kl. 20.30–21.30

Onsdag kl. 19–20 og 21–22

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

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

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 |
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Fax: +45 44 94 11 45

| info@jonsson.dk

|

www.jonsson.dk

Roskilde Domkirke
Korsskæringens Tage - Renovering

POL-Hjørnet

Det politiske ord er dit
POL-Hjørnet er den faste spalte, hvor vi sædvanligvis giver en lokal
politiker mulighed for at ytre nogle idrætspolitiske synspunkter, som
det kan være i medlemmernes interesse at kende. Denne gang har vi
imidlertid valgt at give ordet til VB’s egen Mogens Daniel Bruun, som i
foråret blev valgt til posten som formand for IF Værløse, og som også
sidder i Furesø Idrætsråd og Furesø Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Mogens Daniel Bruun

Af Mogens Daniel Bruun
Formand for I.F.Værløse
Næstformand i Furesø Idrætsråd
Næsteformand i Furesø Folkeoplysningsudvalg

Hvordan berører Furesøs besparelser VB?
I skrivende stund pågår der forhandlinger om kommunens økonomi for 2012 og de følgende år. Udgangspunktet er, at kommunen
skal spare 20 mio. kr. i forhold til 2011. Dette vil også komme til at
berøre idrætten.
Gennem et langt sejt arbejde i korridorerne og i forskellige udvalg
og bestyrelser er det lykkedes for idrættens repræsentanter i
Furesø at skabe en generelt væsentlig større forståelse hos kommunalpolitikerne for idrættens betydning i vores kommune. Og det
er gået op for de fleste af vore byrødder, at når Furesø har så relativt lave omkostninger på ældreområdet, skyldes det ikke mindst,
at vi i Furesø – altså både i Farum og Værløse – igennem årtier
har haft et af landets højeste aktivitetsniveauer inden for idræt
og motion – både børn, unge og ældre. Idrætten er altså en rigtig
god, langsigtet investering for en kommune.
I slutningen af august udsendte kommunen sit forslag til Budget
2012 med en lang række besparelsesforslag. Alle disse besparelsesforslag er grimme og grumme sager og totalt blottet for de
visioner, som hele kommunen ellers er sat i gang med at arbejde
på. Besparelsesforslagene er kommet til verden under Byrådets
budgetkonference i slutningen af august.
De forslag, der vedrører foreningslivet i kommunen – både idræt,
kultur, spejderne og aftenskolerne – blev drøftet på et ekstraor-

dinært møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 1. september
og udløste mange kradse kommentarer fra alle os foreningsvalgte medlemmer af udvalget. Og vi har siden formuleret et officielt
høringssvar, hvor vi tager afstand fra alle besparelser, der berører enhver medlemsaktivitet i foreningslivet. Til gengæld peger vi
på en række rationaliseringsforslag, bl.a. inden for den kommunale haldrift. Og vi fraråder på det kraftigste, at man skærer på
aktivitets-, medlems- eller lokaletilskud. Idrætten og det øvrige foreningsliv er baseret på en kæmpe indsats blandt en meget lang
række af frivillige ledere. Og det går ganske enkelt ikke at presse
dette frivillige arbejde yderligere ved at gennemføre besparelser.
For Værløsehallernes vedkommende er den budgetmæssige situation ikke afklaret, idet man gerne vil videreføre en besparelse på
ca. 10 % af hallernes driftsomkostninger. Der pågår forhandlinger
herom, og udfaldet heraf ligger endnu ikke fast.
I stedet for bare at være sur og sige nej har vi fra idrættens side
– igennem Furesø Idrætsråd – i snart et halvt år arbejdet på at
gøre idrætten mere synlig i Byrådets problemmasse, og vi kan
mærke, at et stort flertal i Byrådet gerne vil arbejde for, at Furesø - inden for en overskuelig årrække - kåres som Danmarks
Idrætsby. Dette kræver en enorm indsats fra idrættens side,
og det forudsætter større bevillinger fra kommunen. Men som
nævnt ovenfor, er det en rigtig god, langsigtet investering. Og så
er den risikofri.

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

VÆRLØSE BADMINTON
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Stærkt trænerteam klar til ny sæson
Op til denne sæson er det lykkedes at sammensætte et trænerteam i ungdomsafdelingen, som samlet set på alle niveauer er det
måske bredeste, mest solide og engagerede i mange år. Det gælder lige fra miniton og basistræninger for de alleryngste til Fællestræninger og elitetræninger for de ældste.
miniton, basistræning og forældre/barn badminton
Et af de vigtigste og mest radikale tiltag ligger på området for de helt nye. Tinna Helgadottir er blevet overordnet ansvarlig for alle
nybegyndere fra 6-10 år, samt for miniton
for de 3-7 årige. Tinna kom til klubben sidste
sæson, hvor hun først og fremmest var en
del af Elitetrænerteamet. Hun havde samtidig basistræningen for nye piger, og hun
viste sig hurtigt at have fantastiske evner og engagement som
instruktør for helt nye spillere. Det udmøntede sig bl.a. i opstarten af det populære miniton for både børn og forældre, som hver
lørdag formiddag kan komme op og ”lege” badminton under kvalificeret og inspirerende vejledning. Vi er derfor utroligt glade for,
at Tinna i år har sagt ja til at stå for hele basistræningsområdet,
herunder også den nye forældre/barn træning for 7-10 årige og
deres forældre – en træning der også ligger om lørdagen i umiddelbar forlængelse af miniton.
Fællestræninger
Igen i år har vi fællestræninger for tre aldersgrupper, nemlig U11/
U13, U13/U15 og U15/U17. Alle tre grupper tilbydes fortsat 2 x
1½ times træning om ugen, og trænerteamet er også her blevet
udvidet og styrket.
Det gælder i første række U11/U13 fællestræningen, som er en meget vigtig træning,
hvor der fortsat er mange tekniske og andre
spillemæssige færdigheder, der skal lægges
på plads. På denne træning har vi fået tilgang af Pelle Schwensen, som har flere år
som ungdomstræner i bl.a. Hvidovre bag sig,
og som også deltog som træner i vores succesfulde sommerferieaktiviteter i starten af august. Pelle kører
træningen både tirsdag og torsdag, og udover opgaven med at
træne og udvikle spillerne på selve træningen bliver Pelle også et
vigtigt led i samarbejdet ”begge veje”, dvs både ned til basistræningerne og op til elitetræningerne. Af samme grund er Pelle også
med som assisterende træner på basistræningen for drenge om
tirsdagen, og han vil desuden blive benyttet på afløserbasis på vores yngste elitetræning, når lejligheden byder sig.
Ansvaret for U13/
U15 fællestræningen mandag og fredag ligger hos to
personer: 2. holdsspilleren Mikkel Mikkelsen, der startede
som træner sidste
sæson og nu er på begge gange om ugen, samt Christian Søndergaard, som har været træner på fællestræningerne gennem flere
6
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sæsoner.
Samme
Christian
Søndergaard har desuden
U15/U17 fællestræningen både onsdag
og fredag, som han
også havde sidste
år - onsdag sammen
med Niels Hauskov,
der også assisterer Tinna på basistræningen for piger om onsdagen, og om fredagen sammen med Christoffer Søndergaard, som
efter 1 års fravær er tilbage som træner for U15/U17 fællestræningen, som han tidligere har haft i mange år.
Elitetræningerne
På elitetræningerne
er alle trænere fra
sidste år fortsat
med på holdet, men
nu med lidt mere
opdelte roller. Morten Olsen og Camilla
Sørensen har i år det
overordnede ansvar for elitespillerne i U15 og U17 årgangene.
Morten kører træningen om tirsdagen, Camilla om torsdagen
– og så er både Morten og Camilla med på samtræningen med
Hillerød om mandagen, som alle Elite-, Mester- og A-spillere i
U15 og U17 er udtaget til. Både tirsdag og
torsdag assisterer Emil Vind, som udover at
være med til at få træningen til at køre, har
et særligt ansvar for et par af de allerbedste
spillere. Og så er Tinna Helgadottir fortsat
med i Elitetrænerteamet, idet hun varetager
træningen onsdag eftermiddag.
For elitetræningesspillerne i U11 og U13
er det i år Jeppe Ludvigsen, der har det
overordnede ansvar. Der er træning mandag, tirsdag og torsdag, og Jeppe har dem
mindst to af de tre gange om ugen. Morten
Olsen er med som træner sammen med
Jeppe hver torsdag, ligesom han lidt på skift
med Tinna Helgadottir selv kører den ene af
de to øvrige træninger. Der er en uhyrlig bunke talent på denne
træning, og med både Jeppe, Morten og Tinna involveret er de
bedste forudsætninger for en optimal udvikling til stede.
Udover alle de ovennævnte har vi på basistræningerne og fællestræningen for de yngste også assistance af flere hjælpetrænere
fra den ældste elitetræning. Så alt i alt føler vi os optimalt rustet
til at give børnene på alle niveauer den bedst tænkelige oplevelse
og de bedst tænkelige udviklingsmuligheder i Værløse Badminton.

Ungdomsafdelingen

Opstartslejr for ungdom d. 10.–11. august
Den 10. august var mange, glade ungdomsspillere på opstartsweekend i Værløse Badmintonklub. Vi startede kl. 10.00
lørdag morgen og sluttede søndag kl.
12.00. Der deltog ca. 50 spillere mellem
U9 og U17. Trænerne var Morten Olsen,
Tinna Helgadóttir, Emil Vind og Jeppe Ludvigsen. Vi blev delt ud på forskellige hold til
at starte med, hvor man hver især på holdene lavede nogle forskellige øvelser (der
selvfølgelig indebar badminton). Den gruppe, jeg var i, havde Emil og Morten som
trænere til at begynde med. Vi skulle lave
en øvelse, hvor man skulle efterligne nogle
kendte badmintonspilleres spillestil. Det
skulle hjælpe en til at se, hvem man måske
lignede eller ikke lignede, hvad angår spillestilen. For hver af de spillere, man kunne
efterligne, hørte der nogle plusser og nogle minusser til deres stil, som man skulle
gengive. Jo bedre man ramte den enkelte
spillers stil, desto flere ekstra point var
det muligt at opnå. Det var en både sjov og

effektiv øvelse, og jeg håber at den bliver
gentaget på et tidspunkt.
Dagen bød dog ikke kun på hyggespil og
kampe. Fysisk træning var selvfølgelig
også på programmet. Det indebar både
løb, kredsløbstræning og opmuntrende
tilråb fra træneren. Det var dog ikke helt
slut med de fysiske anstrengelser efter
lørdagen, søndag formiddag ventede en
løbetest,, som især efter lørdagens anstrengelser så mere end uoverskuelig ud.
De fleste undskyldningskort blev spillet ind,
men stort set alle gennemførte i god stil.
En anden vigtig begivenhed på dagen var
VM i badminton, som både spillere og
trænere gik op i med liv og sjæl. Alle gik og
glædede sig til hver deres kamp, men der
kunne ikke herske nogen tvivl om, at alle
glædede sig til at se Peter Gade spille mod
Lin Dan. Det blev dog lidt svært at følge
med, når man var inde i hallen og lave øvel-

ser, men man kunne jo altid slå et smut forbi cafeen, hvor tv’et kørte, når man f.eks.
skulle ud for at fylde sin dunk.
Måltiderne bestod af aftensmad og morgenmad samt en hel masse kage. Vi fik
hjemmelavet lasagne til aftensmad, som
smagte rigtig godt. Vi havde rigtig meget
kage, man skulle næsten tro, at hver anden
forælder havde lavet en kage. Vi sov ikke
samlet, men delt i to grupper, nogle i kælderen og nogle oppe i klublokalet.
Lejren var rigtig god af mange grunde,
men ikke mindst på grund af at det var
badminton, det handlede om. Trænerne
var også rigtige gode og havde medbragt
godt humør, en masse fis og ballade samt
en masse god fjer. Alt i alt har det været
en rigtig god lejr, også selvom man godt
kunne føle sig lidt brugt bagefter, hvilket
vel også var meningen.
Rasmus Hjalgrim

Sæsonen skudt i gang med stort ungdomsstævne
På en varm sommer weekend i august fik VBs ungdomsafdeling
for alvor fik skudt turneringssæsonen i gang. For første gang
forsøgte vi os med en stor ungdomsturnering (U13M, U15M og
U17M) helt tidligt på sæsonen – og det blev en stor succes for
både klubben og spillerne. 170 deltagere, hvoraf de 20 var fra
Værløse, kæmpede hele weekenden for at komme godt fra sæsonstart.
VB spillerne havde alle været på en hård opstartslejr ugen forinden, så de fleste havde fundet kampformen og fik skabt flere
gode resultater. Værløse var repræsenteret på finaledagen i alle
tre årgange, hvor Mathias Molander   i U13 blev nr. 1, 2 og 3 i
henholdsvis HD, MD og HS, Thomas Hauskou og Sebastian Lundsgaard (U15) blev nr. 3 i HD og Rasmus Hjalgrim og Christian Sonne
(U17) nr. 2 i HD.

Mathias Molander

Siv havde igen sørget for en god planlægning og en skarp afvikling,
med hjælp fra mange forældre, så vi endnu engang levede op til
Værløses gode renommé i forhold til at afholde turneringer.
Anne Hauskou

VB’ egne ungdomsturneringer 2011-2012
Turnering

Dato

U13M - U15M - U17M

20.- 21. august 2011

U9B - U11AB

29.- 30. oktober 2011

Mini Grand Prix U15 EM

26.- 27. november 2011

U11 BCD - U13AB - U17ABC

22-23. januar 2012

U15M - U17M

4. - 5. februar 2012

U15 BCD

17-18. marts 2012

Christian Sonne og Rasmus Hjalgrimm

Thomas Hauskou
VÆRLØSE BADMINTON
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Miniton og forælre/barn badminton er i gang

Lørdagsholdene med miniton for
de 3-7 årige og basistræning med
forældre for de 6-10 årige er nu i
gang. Holdene kører 3-4 lørdage
om måneden.
Facts om miniton
Miniton er badminton for 3 - 7 årige sammen med deres mor, far, bedsteforældre
eller en anden voksen. Det foregår om lørdagen fra kl. 9.30 – 10.45.
Både børn og forældre er aktive, når de
går til miniton, og med redskaber som
balloner, fluesmækkere og miniketchere
udvikler børnene hurtigt deres fornemmelse for spillet samtidig med, at de får rørt
kroppen og styrket såvel koordination som
balance- og koncentrationsevne.
Miniton i VB startede i sidste sæson med
stor succes, og det giver voksne og børn
sjove timer sammen i hallen. Miniton har
vist, at børnene langt hurtigere bliver fortrolige med ketcher og bold ved at bevægelser på banen og slag leges ind i kroppen
og bliver naturlige for barnet - og det er jo
oftest sjovest at gå til en sport, hvor bar8

VÆRLØSE BADMINTON

net hurtigt oplever fremskridt i de tekniske
færdigheder.
Både voksne og børn deltager i lege og
øvelser, og desuden bruges de voksne som
”kastere” af bolde og balloner i de forskellige øvelser. Det er derfor kun muligt at
tilmelde sig miniton som barn og voksen
sammen. Der stilles ingen krav til de voksnes badmintonkundskaber - der er kun
krav til, at man har lyst til at røre sig sammen med børnene.
Har man lyst til at prøve ”miniton”, kan man
blot møde op en lørdag – se på næste side
hvilke lørdage der er miniton. De første 2
gange er prøve-træninger, hvor det er gratis at deltage. Man behøver ikke at medbringe egen ketcher - vi har nogle til udlån
- men idrætstøj og gummisko til indendørs
brug er nødvendigt
Facts om Forældre/Barn badminton
Forældre/Barn Badminton er træning
nr. 2 om ugen for alle de nye 6-10 årige
børn, som spiller på basistræning tirsdag
(drenge) eller onsdag (piger). Det foregår
om lørdagen fra kl. 11.00 – 12.15

Træningen er et nyt tiltag fra starten af
denne sæson og en udviddelse af tilbuddet til nybegynderne, som tidligere kun
har haft mulighed for at spille én gang om
ugen. Det har klubben længe syntes var for
lidt, og med de gode erfaringer fra minitonkonceptet, og med Tinna som overordnet
ansvarlig, så var et forældre/barn hold for
basistræningsspillerne den oplagte løsning.
Ligesom på miniton-holdet er både børn
og voksne aktive i lege og øvelser, og det
er derfor også på dette hold nødvendigt,
at de voksne er med hver gang. Langt hen
ad vejen er konceptet således det samme
som på miniton, men selvfølgelig med lidt
mere badmintonmæssigt indhold.
Har man som 6-10 årig lyst til at starte
til badminton, kan lørdagens Forældre/
Barn træning være et rigtig godt sted at
komme op og prøve de første par gange,
inden man melder sig endeligt ind på basistræningen. Her har man som forældre
muligheden for at møde og få en snak med
Tinna, som vil kunne svare på de spørgsmål man måtte have.

Ungdomsafdelingen

Datooversigt for miniton og Forældre/Barn træning
Miniton (kl. 9.30–10.45) og Forlældre/
Barn træning (kl. 11.00–12.15) kører i
efteråret på følgende lørdage:
3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober
8. oktober
15. oktober
22. oktober
5. november
12. november
19. november
3. december
10. december
17. december
På de lørdage der ikke er nævnt i ovenstående oversigt (29. oktober og 26.
november) er hallen optaget af andre
arrangementer, og der kan derfor ikke
spilles på disse datoer.

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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1. holdet

1. holdet i stiv modvind fra starten
Hvad der på forhånd ellers ikke lignede en overvældende dramatisk indledning på årets Badmintonliga, blev de første dage af september forvandlet til en brat opvågnen. Først i Farum Arena, hvor
1. holdet for første gang i årevis tabte en kamp mod et formodet
svagere hold, og så endda på hjemmebane. Dernæst i Gentofte,
der havde tabt første runde mod nedrykningsfavoritterne, men alligevel fik os helt på afgrundens rand i Golden Set, inden vi fik vendt
skuden og snuppet sejren.

Værløse – AB Århus 2 - 4
Selvom hjemmeholdets umiddelbare favoritværdighed skrumpede lidt med afbud fra Anne Skelbæk, så var der næppe mange, der
havde forestillet sig, at oprykkerne fra AB Århus skulle tage alle
tre points i sæsonpremieren i Farum Arena.

Anders Kristiansen, www.fjerbolden.dk

som han siden tabte klart. Ved 16-19 i andet var han reelt sat af,
men fik alligevel kæmpet sig til sætbold, foran 20-19. Men det blev
en stakket frist, for Quach tog derpå selv tre bolde i streg og vandt
dermed 22-20.
Jyderne fuldbyrdede triumfen i herredoublen, hvor Mark-Phillip
Winther og Rasmus Mangor ellers leverede en fin debut for Værløse. De vandt også andet sæt klart, men da både første og tredje
sæt gik til Århusparret med mindst mulig margen, var 2-4 nederlaget en kendsgerning.
Resultatet lagde et uventet pres på holdet forud for den kommende mandagskamp i Gentofte – og det pres blev kun forøget
undervejs i den kamp.

Gentofte – Værløse 3 - 4

Tine Baun, www.fjerbolden.dk

Men det skete ikke desto mindre. Damesinglen og Damedoublen
blev ellers kørt meget sikkert hjem af Tine Baun og Maria Helsbøl/
Karina Sørensen. Også Århus fik dog en klar sejr, da mixen med
Anders Kristiansen og Tinna Helgadottir lidt overraskende ikke
var i stand til rigtigt at true deres modstandere.
Alle de tre rene herrekampe blev som ventet tætte og dramatiske
– men meget ukarakteristisk tabte Værløse dem alle tre. Kasper
Ipsen bragede ellers derudaf i første sæt mod den stærke inder
Arnand Pawar, men i andet sæt overtog Århusspilleren styringen, og efter at Ipsen ellers kravlede op på 17-17 i 3. sæt, lukkede
Pawar kampen med 21-18. Emil Vind fik også en superstart mod
unge Flemming Quach, men var hentet allerede midt i første sæt,
10 VÆRLØSE BADMINTON

Kampen startede ganske planmæssigt med en knusende sikker
sejr til Tine Baun, der trods sin sædvanlige status som mega favorit var yderst opsat og derfor var i stand til at spille den ellers
beundringsværdigt fightende Camilla Overgaard helt ud af hallen.
I absolut modsætning til denne kamp stod kampen på den anden
bane i 1. runde; herredoublen blev igen flot, tæt og spændingsmættet, men Rasmus Mangor og Mark-Phillip Winther måtte efter en ny fremragende kamp atter se sig slået med mindst mulig
margin. 22-20 blev det i tredje sæt, og dermed var stillingen 1-1.
En sikker sejr til Emil Vind i 2. herresingle, og et lige så klart nederlag til Maria Helsbøl og Josefine Van Zaane i den næsten umulige
damedouble mod semifinalisterne fra All England, Marie Røpke
og Line Kruse, fik heller ikke mange til at forudse den modvind,
som pludselig udviklede sig til at stormvejr mod Værløsemandskabet. Den kom ud af intetheden i mixdoublen, hvor Anders Kri-

1. holdet

1. holdet, www.fjerbolden.dk

talt blev kampen ikke lettere af, at Evans
mødte op med en mindre fiberskade fra
kampen fire dage før og derfor var meget
uforudsigelig i sin ageren. I 1. sæt gik han
ikke efter ret meget uden for rækkevidde,
og Ipsen vandt sættet meget sikkert. Men
fra starten af andet smed Gentoftespilleren pludselig hæmningerne, og Ipsen
skulle derfor hurtigt omstille sig til hård
modstand. En svær situation, ikke mindst
under de givne omstændigheder. Men han
klarede udfordringen med bravour, selvom
han satte en 18-14 føring overstyr, Fra 1818 kom han på 20-18 og vandt siden 21-19
– og dermed var der udlignet til 3-3, hvilket
betød Golden Set.

Kasper Ipsen, www.fjerbolden.dk

stiansen og Karina Sørensen var relativt
klare favoritter mod Gentoftes unge Frederik Colberg og rutinerede Helle Nielsen.
Men det var Gentofteparret, der var fuldstændigt styrende hele vejen i en kamp,
hvor Anders slet ikke kunne finde sit spil.
Den ellers så stabile Værløseduo var vel
dårligt nok foran en eneste gang i kampen,
og med 21-18 og 21-15 sendte Gentofttemixen hjemmeholdet i front med 3-2.
Dette helt uventede udfald lagde et enormt
pres på Kasper Ipsen i 1. herresingle, hvor
modstanderen var den farlige irer Scott
Evans. Et nederlag ville være ensbetydende med en ren fiaskostart for Værløse holdet med 0 points efter to kampe, og men-

på imponerende fight, rutine, lidt nervøsitet hos modstanderne og 6 perfekte korte
server af Maria, lykkedes det på utrolig vis
at komme op og føre 20-19.  Gentofteparret afværgede den første matchbold, men
Anders og Maria havde nu for første og
eneste gang i sættet (og holdkampen) det
psykologiske overtag, og med gevinst i de
to næste bolde var 22-20 og den samlede
4-3 sejr en kendsgerning.
2 points for de første to kampe var sandt
for dyden ikke den start, vi havde håbet på
– men det afsluttende come back og den
deraf følgende sejr gør alligevel, at vi tager
positiv bagage med til de to oktober kampe
mod Team Århus og Skælskør/Slagelse.

Efter sejr i de tre doubler var det naturligt
for Gentofte at vælge de to singlekategorier fra. Træner Tanja Berg valgte dame- og
herredouble fra, og dermed skulle der spilles mixdouble.  Efter nederlaget i den ordinære kamp måtte der en ændring til, og da
Anders Kristiansen, trods sin mislykkede
første kamp, måtte anses for den bedste
løsning som herre, blev han sat ind sammen med den danske mester i mix, Maria
Helsbøl. Over for sig fik de triumfatorerne
fra den ordinære kamp, Frederik Colberg
og Helle Nielsen.
Desværre fik skiftet ikke nogen effekt – i
hvert fald ikke de første 95 % af vejen. Sættet kom til at ligne en gentagelse fra den
ordinære kamp, og Anders kunne fortsat
slet ikke finde rytmen i spillet. Han og Maria var bagud 11-5 ved sidebyttet og kom
også ned med hele 19-14. Reelt set en håbløs bagudposition, og det lignede nedtællingen til endnu et uventet nederlag. Men

Maria Helsbøl, www.fjerbolden.dk
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Seniorafdelingen

Svær sæson for seniorholdene
Efter i adskillige år i træk at have haft
mange hold med i kampen om oprykning,
så er der næppe nogen tvivl om, at denne
sæson kommer til at byde på udfordringer
fra første fløjt.
Det gælder ikke mindst for 2. holdet i 1. division, som af forskellige grunde kommer
til at se bort fra 4 eller 5 af de mest markante profiler. Begge de suveræne mixdamer, Amalie Fangel og Maria Alm, har
søgt nye græsgange og spiller nu for hhv.
AB Århus og KMB 2010. Den bedste doubleherre, Mark-Phillip Winther, er rykket
op på 1. holdet, Dennis Prehn er ude hele
sæsonen efter en knæoperation, mens
Michael Christensen også er tvivlsom pga.
stort arbejdspres.
En sådan åreladning sætter ethvert hold
under pres. Ganske vist er der på både
herre- og damesiden unge spillere med

stort potentiale, der kan få masser ud af
at spille 1. division. Men med hele 6 spillere på holdet under 20 år i så stærk en
række, så kommer det virkelig til at kræve
arbejde og fokus at holde snuden oven
vande. Når vi dog alligevel kan se frem mod
opgaverne med en realistisk forhåbning
om nogle fornuftige resultater, så skyldes
det, at vi i november eller december får et
meget stærkt kort ind på toppen; den tidligere topspiller Niels Christian Kaldau kom
i starten af september måned fra Skovshoved til Værløse, og når de tre kampes
karantæne er overstået, har vi en mand,
som både på og uden for banen kan blive
meget værdifuld for det unge Værløsehold.
Trods dette indspark, så kommer også de
næste hold til at mærke reduktionen i truppen. På 3. holdet i 3. division får decimeringen ikke den store betydning på pigesiden,
idet vi i sidste sæson reelt havde 8 spillere,

der var kvalificeret til de 4 pladser. På herresiden, hvor vi specielt i singlerækkerne
i forvejen havde en smal trup, kan vi derimod godt komme til at betale prisen, ikke
mindst efter at en af nøglespillerne Christian Bach, forsvandt ud af billedet med et
ødelagt korsbånd. Samlet set vil en plads
i den øverste halvdel og dermed i oprykningsspillet være en meget fin præstation.
Det samme gælder for 4. holdet i Danmarksserien, som bliver voldsomt afhængig af to ting: At vi helt undgår afbud højere
oppe, samt hvor hurtigt de nye, helt unge
spillere fra U17-årgangen kan ramme Danmarksserie niveau. Nogenlunde de samme
betingelser gør sig gældende for 5. holdet
i Sjællandsserien og 6. og 7. holdet i serie
2 og 3.
Sæsonen indledes lørdag d. 24. september.

Markant løft til seniortræningerne
I en sæson, hvor vi som nævnt ovenfor
bliver udfordret ganske betydeligt i de forskellige divisioner og serier, så er det en
stor opmuntring, at vi har fået givet vores
i forvejen gode trænings setup for hele
seniortruppen yderligere et par løft før
denne sæson.

På T1 fortsætter Tanja Berg og Anders
Kristiansen, og i år suppleres de af flere
spændende navne. Den mest gennemgående nye figur bliver 32-årige Andreas
Hansen – nok så kendt som ”Smalle” –
som tidligere har spillet i Værløse i masser
af år, heraf hele sin ungdomstid og adskillige sæsoner på 1. holdet i 1. division. Andreas har efterhånden 9 års erfaring som
seniortræner og med sit indgående kendskab til både vores stil og til Tanja og Anders som trænere, skulle alle muligheder
være til stede for et super godt samarbejde mellem trænerne og et kvalitetsniveau
af højeste klasse.
I løbet af sæsonen kommer vi også til at
stifte bekendtskab med den tidligere
landstræner Jens Meibom, som nu er bosiddende i Værløse. Han vil komme til at
køre nogle kortere perioder med udvalgte
emner for nogle af spillerne. I holdkampene

Andreas Hansen
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i Badmintonligaen har vi desuden fortsat
utrolig værdifuld bistand af Martin Lundgaard.
T2-træningen om mandagen har også fået
et løft. Der er kommet flere unge spillere
med stort potentiale ind på træningen og
som følge af stigningen i både antal og niveau, har vi nu sat to trænere på, som vi
i forvejen har gode erfaringer med. Rene
Mattisson, som i fjor kørte både mandags
og torsdagstræningen, fortsætter på
begge træninger. Og så er Jeppe Ludvigsen kommet med som ekstra træner på
den store mandagstræning, som dermed
skulle være dækket optimalt ind.
Alt i alt har det samlede træner-setup
næppe nogensinde før været stærkere.
Dermed skulle alle forudsætninger for en
god, spændende og lærerig hverdag være
til stede.

Motionistafdelingen

Nyt fra motionistafdelingen
Velkommen
Velkommen til sæsonen 2011-2012. Håber, at alle har haft en god
sommer og er klar til nogle forhåbentlig spændende kampe.
Motionistturneringen
Motionsturneringen starter søndag den 11. sep. 2011. Det er igen
i år lykkedes os at have 7 hold à 24 spillere. Som de foregående
år har der desværre været et par afbud til turneringen, siden
holdlisterne er sendt ud. Derfor er der ændret på et par spillere.
Ligeledes er der et enkelt hul, som vi håber at få udfyldt i løbet af
sæsonen.
Lige som sidste år forsøger vi at holde boldforbruget nede ved kun
at udlevere en bold af gangen. Denne kan dog ombyttes ved behov.
Holdoversigt, venteliste, spilleplan m.m. er sendt ud via e-mail
samt lagt ud på vores hjemmeside. Holdoversigt og venteliste vil
løbende blive opdateret på hjemmesiden, så følg med på www.
badminton-vb.dk. Vi oplever desværre ofte udeblivelser, hvilket
ikke mindst er surt for de fremmødte spillere, men det besværliggør også arbejdet for os i buret med at ringe rundt og finde reserver her og nu. Derfor henstiller jeg til alle, at hvis I er forhindret i at
deltage - så skaf reserve og giv jeres holdleder besked!
Igen i år bliver der fælles afslutning på motionistturneringen, nemlig søndag den 15. april 2012. Så sæt kryds i kalenderen allerede
nu! Nærmere følger i det nye år.
Spilledatoer for motionistturneringen:
11/9 • 18/9 • 2/10 • 13/11 • 27/11 • 11/12 • 15/1 • 19/2 • 11/3  • 15/4

DGI-turneringen
Vi har i år tilmeldt 8 hold fordelt i følgende rækker. VB1 i Mesterrækken, VB2 i Serie 1, VB3 og VB4 i Serie 3, VB5 og VB6 i Serie 4,
VB7 i Serie 5, VB8 – herreholdet i serie 3-5.

Fællesspil
Vi fortsætter som de foregående år med 2 fællesspil onsdag kl.
18.00–19.15 og 19.15–20.30 samt et fællesspil søndag kl. 18.00–
19.30. Fællesspillene onsdag er opdelt efter styrke, hvorimod søndagsfællesspillet er for alle styrker. Der er ledige pladser søndag
kl. 18 og kort venteliste til begge fællesspil onsdag.
Nytårsturneringen
Desværre falder julen så uheldigt, at der ikke er en søndag mellem
jul og nytår. Søndag eller ej nytårsturnering skal vi have. Datoen
bliver torsdag d. 29/12.  Vi vil forsøge at starte lidt senere på dagen, end vi plejer, således at de, der planlægger at arbejde mellem
jul og nytår, også har en mulighed for at deltage. Mere herom når
tiden nærmer sig
Vigtige datoer:
29.–30. oktober 2011
29. december 2011
07.–08. januar 2012
03.–04. marts 2012
15. april 2012 		
25. + 28. april 2012
28. april 2012

Viking turnering i Frederikssund
Nytårsturnering
Landsdels mesterskaber
Pool-cup
Afslutning motionistturneringen.
Klubmesterskaber
Klubfest

Aflyste banetider pga. turnering
08. jan. 2012 bane 8–14
04. marts 2012 bane 8–14

Lene Lund Clausen
Motionistudvalget

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

Dagbogsblade fra pensionisterne
Så er der gang i aktiviteterne igen efter sommerpausen, og
fremmødet på banerne er flot fra begyndelsen.
Før sommerpausen blev generalforsamlingen efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling, hvor de besluttede vedtægtsændringer blev endelig godkendt. Forslaget om, at kontingentændringer fremover skulle besluttes af generalforsamlingen, blev trukket
tilbage. Problemet blev i stedet løst ved en generalforsamlingsbeslutning: Det budget, der fremlægges på generalforsamlingen,
skal fremover indeholde oplysninger om de enkelte kontingenter
for det kommende år.
Sæsonens første ældretræf foregår i Lynge onsdag den 16. november, og den 30. januar 2012 bliver der afholdt ældretræf i Lillerød. Lad os være mange, der vil deltage, så vi på bedste måde
kan være med og hævde os også på dette niveau i konkurrence
med de andre Nordsjællandske klubber.
Et stort til lykke
Og så vil jeg bruge de sidste linier af denne spalte til en lidt forsinket fødselsdagshilsen til Jens Pedersen, der sidst i august fyldte
80 år. Jens er en central person blandt os pensionister. Jeg har
først mødt Jens for ca. 5 år siden, og det som et meget behage-

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

FORM

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

VÆRKTØJ
DANMARK

ligt bekendtskab. Jens er en meget venlig og hjælpsom person.
Han er fællesskabets mand. Den, der hjælper nye tilrette, og han
sørger for, at tingene går rigtig til. Der skal ikke sidde nogen over
for længe, der skal være plads til alle. Han kan også være bestemt
– måske lidt brysk – hvis f. eks. skolebørnene betræder banerne i
udendørs sko, eller at sekterismen tager overhånd. Måske er det
en reminiscens fra hans tid som halinspektør.
Han er klubbens repræsentant i DGI Nordsjælland og deltager
her i planlægning af ældretræf og landsdelsmesterskaber m.m.
Men det går videre end det. Han sørger hos os for, at tilmeldingslisterne bliver hængt op, og langt hen ad vejen også for, at de bliver
udfyldt. Det er åbenbart således, at der helst skal en opfordring til,
før man får sig skrevet på listen.
I 1974 havde Værløse S. G. & I deres 50 års jubilæum. I bladet, der
markerede dette jubilæum, er der et billede af Jens. Han er der 42
år og håndboldsspiller. Formand for håndboldafdelingen i 196567. Det vidner om et langt liv i idrættens verden. Jens er blevet
fejret af mange, og vi glæder os over, at vi fremover kan have Jens
blandt os som aktiv i han mange gøremål.

Ole Jøns
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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
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Veteranafdelingen

Nyt fra Veteranafdelingen
Holdturneringen
Til denne sæson har Veteranafdelingen
tilmeldt 5 hold. Vi har som sædvanlig tre
hold i +40-rækken og i erkendelse af, at vi
alle sammen bliver ældre, har vi tilmeldt et
hold i både +50 og +60-rækken.
De to bedste hold i +40-rækken spiller
i hver sin pulje i eliterækken, mens VET3
spiller i A-rækken. Det bliver især en stor
udfordring for VET2, der efter en enkelt
sæson i mesterrækken igen skal bide skeer med de bedste hold i eliterækken.
VET1 vandt sølvmedaljer i sidste sæson,
og +50-holdet blev Sjællandsmestre. Det
bliver spændende at se, om VB igen i år
kan gøre sig gældende og tage medaljer i
en eller flere rækker.
Sæsonens holdskampe spilles i følgende
weekender på nær nogle få kampe, som
ligger på hverdagsaftener:

Uge nr.
    38
    40
44
    46
48
50
2
6
8
10
12

Dato
24.–25.09.2011
08.–09.10.2011
05.–06.11.2011
19.–20.11.2011
03.–04.12.2011
17.–18.12.2011
14.–15.01.2012
11.–12.02.2012
25.–26.02.2012
10.–11.03.2012
24.–25.03.2012

Øvrige aktiviteter
Ud over holdkampene kan følgende foreløbige datoer for de forskellige veteranturneringer nævnes:
• HBC Veteranturnering
29.–30.10.2011
• Kent Veterans Open KVB
11.–13.11.2011

• Lund - Lugi Badminton Yonex Cup LUGI
Sverige 19.–20-11-2011
• Østmesterskaber
25.–27.11.2011
• DGI Landsdelsmesterskaber i Humlebæk
07.–08.01.2012
• Ølstykke Internationale Veteranturnering
21.–22.01.2012
• HOLD- DM for veteraner
04.–05.02.2012
• DM individuelt i Lillerød
17.–18.03.2012
• All England for veteraner
20.–22-04.2012
Vi vil som sædvanlig også afholde klubmesterskaber for alle VB’ere over 35 år samt
juleturnering og efterfølgende julespisning
og hygge, og sæsonens afsluttes med en
sommerfest.
Jeanet Errebo Larsen
Veteranudvalget

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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Annoncer

ADVOKATFIRMAET
ULRIK MØLLER

FJERNVARME - en ren fordel

Bymidten 36 D

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

for miljøet, økonomien
og naturligvis din skyld

Kollekollevej 2-4

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

VÆRLØSE VARMEVÆRK

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

Klostergårdsvej 59
Tlf.: 44 48 25 47

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

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

COMPUSYSTEM

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

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

Navisio n So lu tio n C en ter

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

• Forsendelse • Grafisk
Huginsvej 6E •

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

Malermester

sæt • Pakning •

Gert Blink Rasmussen

Plakater • Plot

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

GARANTI PÅ KVALITET

•

Print

•

Rapporter •
Rentegning

•

Skæring • Speciel
lakering

•

Spiralering •
Storformat plot •
Svanemærkede tryksager •

www.thestones.dk

Hillerød Grafisk
...en tryk fremtid for miljøet

Bjørnsholmvej 31 · 3500 Værløse
Tlf: 25 77 47 22

www.hillerodgrafisk.dk
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Bestyrelse 11/12
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

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

		

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

		

Privat
Mobil
Email

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

Suppleant
Helle Stærmose  
		
		

Privat
Mobil
Email

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

Suppleant
Gustav Gandsted
		

Mobil
Email

61 79 99 59
suppleant2@badminton-vb.dk

Revisor
Ole Johansen
		

Privat
Email

44 48 07 50
revisor1@badminton-vb.dk

Revisor
Erik Hansen
		

Privat
E-mail

44 48 48 98
revisor2@badminton-vb.dk

Administration/
Postadresse

Tlf.
Email

61 68 52 83
kontor@badminton-vb.dk

Tlf.
Email

44 48 12 01
driftsleder@ifvaerloese.dk

Vibeke Højmark

VÆRLØSE

BADMINTON

		

Lene Lund Clausen

Søren Bruun-Pedersen

Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse
		
Spillested
Værløsehallerne
Stiager 8, 3500 Værløse
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Udvalg 11/12
Ungdomsspiludvalget (USU)
Siv Jønsson (formand)
Kurt Buch Jensen (ad hoc/kommunikation)
Michael E. Jensen
Hanne Nielsen (sekretær)
Michael Bender Svenningesen (Holdturnering)
Stina Molander (U9/U11)
Susanne Have (U13)
Anne Hauskou (U15)
Henrik Hjalgrim (U17/U19)

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

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

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

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

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

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

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

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

pensionist@badminton-vb.dk

Tlf: 44 47 50 60

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

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

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

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

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

Veteranudvalget
Jeanet Larsen (formand)
Ole Riis

Pensionisterne
Ole Jøns

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

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

VÆRLØSE

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

BADMINTON

Motionistudvalget
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Værløse Badminton
Stiager 8
3500 Værløse

B-Post
DANMARK

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

Thomas Lausen
Indehaver

Ole Fagermo
Sælger

home Værløse støtter VB
Badmintonblad # 2 2011/2012 udkommer:
Medio december 2011
Deadline for indlæg og billeder:
25. november 2011
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