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Så er vi godt i gang med sæsonen 2012/2013.

Caféen

I skrivende stund har de fleste af klubbens hold været i kamp, lige fra 1.
holdet i Badmintonligaen til diverse senior-, ungdoms, veteran- og motionisthold. Der har været lidt blandede resultater, men især vores 1. hold
har fået en langt bedre start på sæsonen end sidste år. Holdet har således fået point i de tre første kampe. Vi er et af de hold i Badmintonligaen,
som har det mindste spillerbudget, og jeg har altid syntes, at vi fik rigtig
meget ud af ganske små midler. Det skal derfor blive spændende at følge,
hvor langt det kan bære i år. Det ville jo være dejligt, hvis vi endnu en gang
kunne blande os i medaljekampen.

Ungdomsafdelingen

Vi har også taget hul på nogle af de forandringer, der lå i støbeskeen fra
sidst sæson. 1. holdets første hjemmekamp blev således afviklet i Værløsehallerne, og det var dejligt at se, at der blandt tilskuerne var nye ansigter, som ikke normalt følger med til Farum Arena, når kampene spilles
dér. Vi lover, at der kommer flere kampe i Værløsehallerne, om end vi
også stadig vil benytte Farum Arena til udvalgte kampe.
En anden forandring til denne sæson er de nye forpagtere af caféen. Vi
har fra bestyrelsens side holdt møder med disse, hvor vi bl.a. har drøftet
forskellige ønsker og muligheder. Vi synes, at de er meget lydhøre og
glæder os til samarbejdet. Herfra skal der lyde en opfordring til alle til at
bruge caféen aktivt og gå i dialog med forpagterne om ønsker til både
små og store arrangementer.
Også i bestyrelsen er der sket forandringer. Vi har fået ny formand for
ungdomsudvalget, en ny suppleant og en ny revisor, da de medlemmer,
der tidligere besad posterne, ønskede at stoppe. Det er dejligt, at der er
nye medlemmer, der har lyst og vil afse tid til at gå ind i det frivillige arbejde i klubben. Tak for det.

Jeanet Errebo Larsen
Formand for Bestyrelsen
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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. 20-21 og 21-22
Tirsdag kl. 20.30 – 21.30
Onsdag kl. 19-20 og 21-22
Torsdag kl. 21-22
Fredag fra kl. 18-19 og 19-20 samt, lørdag og søndag formiddag
har vi som de foregående år flere ledige tider
skriv til kontoret på kontor@badminton-vb.dk for at høre nærmere.

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

Nybyggeri - Tinghaven
4 boligblokke i Søborg

Renovering af Munkegårdsskolen, Gentofte
Arne Jacobsens fredede skole

Roskilde Domkirke
Korsskæringens Tage - Renovering

Alt byggeri inden for:
•
•
•
•
•
•

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

Fax: +45 44 94 11 45

| info@jonsson.dk

|

www.jonsson.dk
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Sponsorportræt

Jønsson a/s
Her er der plads til de unge
Mange unge har for øjeblikket svært ved at
finde job, og det sætter dem i stå på deres
faglige løbebane mod arbejdsmarkedet.
Men hos Jönsson a/s, et dansk entreprenørfirma i Herlev, går man mod udviklingen
og stiller sig til rådighed for de unge:
I tider, hvor byggebranchen går op og ned,
bør man som virksomhed påtage sig et
ansvar og støtte op om initiativer, der kan
skabe flere arbejdspladser. Derfor indgår
vi løbende aftaler med kommuner og offentlige instanser, som kan sikre dygtige
unge og andre uden for job plads på vores
projekter, fortæller Tømrermester Thomas Vitting.
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unge en uddannelse – trods den økonomiske krise – en guldrandet investering,
både for samfundet og for den enkelte:
Samfundet får mere velstand, større skatteindtægter og mindre udgifter til overførselsindkomster. Den enkelte har med en
uddannelse i bagagen udsigt til et mere
stabilt arbejdsliv og en højere disponibel
livsindkomst, fortæller Mie Dalskov Pihl,
Senioranalytiker i Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd.

Et af Jönsson a/s’ projekter, der for øjeblikket beskæftiger unge lærlinge, er Bagsværd Skole. Her har Jönsson a/s indgået
en aftale med Gladsaxe Kommune, der betyder, at ni unge får mulighed for at starte
deres karriere på et højt fagligt plan.

Sport som samlingspunkt
Et andet indsatsområde hos Jönsson a/s
er, at de vil skabe projekter, der gør en
forskel. I Roskilde er man for øjeblikket i
gang med at omdanne byens Kongres- og
Idrætscenter til moderne sportshaller og
danne et kulturelt samlingspunkt for byens
beboere. Det er et omfattende projekt, der
kræver høj fleksibilitet, men det slår ikke
Jönsson a/s ud af kurs:

Ansvar giver gevinst
Interessen for at engagere sig i - og indgå
aftaler om - at få unge i arbejde er stadigt
stigende. Men det er ikke kun de unge, der
har glæde af ordningerne. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er det at give

Vi bygger ud fra vores kunders drømme,
som vi lever af at gøre til realitet, lige meget hvad drømmene går ud på. Vi lever
med andre ord ud fra et kodeks om, at
alt er muligt, siger Adm. direktør Robert
Mayer.

VÆRLØSE BADMINTON

Om Jönsson a/s
Jönsson a/s er en del af Engsø Gruppen
a/s, som er moderselskab for en række
entreprenør- og håndværksvirksomheder
fordelt over hele landet. Hvert år får 1520 unge mennesker svendebrev fra en af
Engsø Gruppen a/s’ virksomheder, og som
udgangspunkt er altid knap 50 lærlinge i
gang.
Læs mere om Jönsson a/s og flere sportsprojekter på www.jonsson.dk

Sponsorportræt
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Caféen

Faguddannet kok indtager
Sports Caféen

Værløsehallernes Sports Cafe har fået ny forpagter, idet Udomsri
Kumkem 46 år og faguddannet kok, netop har overtaget driften
af caféen.
Udomsri har altid haft stor passion for tilberedning af god mad.
Gennem sin uddannelse som kok, har hun lært det nordiske køkken at kende gennem sin læretid på Hotel & Konference Centret
Schæffergården i Jægersborg. Efterfølgende har hun arbejdet på
flere cafeer som kok, senest hos Claus Meyer samt på Carlsbergs
Museums Café.
”Jeg vil gerne lave sund og lækker mad af gode og friske råvarer”
udtaler Udomsri. Samarbejdet med IF Værløse har pålagt mig at
servere sund og veltillavet med i caféen, hvilket netop falder mig
let.
Selvom jeg er dansk nordisk kok, er jeg også rimelig god til at lave
rigtig autentisk thai mad, hvilket flere i cafeen allerede har smagt
på. Hvis stemningen er for det, vil jeg tilstræbe hver tirsdag og
torsdag at have Thai på menuen.
Udomsri har også givet udtryk for, at hun gerne vil lade køkkenet
servere årstidernes og højtidernes traditionelle retter, hvis der er
stemning for det. Især er hun opsat på, at gæsterne for eksempel
kan få deres juletraditioner indfriet med julemad til julefrokost eller til at tage med hjem.

Oprindelig
er Udomsri fra
Thailand,
hvor
hun er uddannet som
apotekerassistent, men efter hun kom til Danmark, måtte hun erfare, at den uddannelse ikke kunne bruges her, hvorfor hun valgte
det mest nærliggende for hende, nemlig kokkefaget.
Lige efter skolen var hun 1 år på et udvekslingsophold i San Francisco, hvor hun lærte at bruge det engelske sprog og forstå den
vestlige kultur og væremåde, hvilket kom hende til gode, da hun for
næsten 20 år siden blev gift med sin danske ægtemand og i de
første mange år fulgte med rundt i verdenen på mandens udstationeringsophold. De seneste 12 år har hun boet i Danmark med
familien, der tæller 2 store teenagedøtre.
Det ligger dybt i Udomsri at være noget for andre og vise ydmyghed og respekt for især den ældre generation. Man skal dog ikke
misforstå hendes asiatiske tilbageholdenhed, for hun ved, hvad
hun vil, og selv om hun er ydmyg, skal hun nok trænge igennem,
også hvis der er vanskelige forhold.
Så tag vel imod hende og nyd hendes velmente kogekunst, især
når hun har Thai menu på programmet. Skulle man have lyst til
”Take away” eller ”Diner Transportable”, hvad enten det er Thai eller bedre Ny Nordisk Madkunst, stiller hun sig også til disposition
– så kom ned i Caféen og få en snak med hende, du vil blive overrasket over mulighederne.

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
6

VÆRLØSE BADMINTON

Ungdomsafdelingen

Ungdomssæson 2012/2013
Som klubbens nye USU formand, vil jeg lige
bruge et par linjer på at præsentere mig
selv. Mit navn er Susanne Have. Jeg har
været aktiv i USU i 2 år. Jeg har to børn,
som spiller i klubben, og jeg har selv været
aktiv spiller i klubben i ca. 38 år.
Jeg glæder mig til at fortsætte og videreudvikle den succes, vi igennem de sidste
par år har haft i VB’s ungdomsafdeling,
hvor vi fortsat vil skabe gode rammer for
både vores bredde og for vores elite spillere.
Også her en tak til Siv for det store stykke
arbejde hun har gjort de sidste par år.
Sæsonen er jo allerede startet godt med
mange flotte sejre til flere af vores spillere
i de første turneringer.
Vi kan håbe, at succeserne fortsætter i
holdturneringerne, hvor de første kampe
allerede er startet i september. VB er i den

heldige situation, at vi har kunnet stille med
hele 16 hold (fra U9-U17), så der bliver
mange kampe og nogle gode muligheder
for at starte nye venskaber og fortsætte
de eksisterende. Jeg vil allerede nu gerne
takke de mange forældre, som har meldt
sig til at være holdleder. Uden jer ville det
være en næsten umulig opgave at have så
mange hold. Det er dejligt, at vi som klub
har så mange hold, for der er virkelig brug
dem, og det er en god mulighed for spillere
og forældrene til at lære de andre spillere
og forældre at kende samt få et godt indblik i badmintonverdenen.
Vi har allerede afholdt klubbens første
turnering i år for U13M, U15M og U17M
og som afviklet på fantastisk vis af turneringslederen Siv, som tog den lange vej fra
Luxembourg til Danmark for at styre turneringen. VB vil afholde flere turneringer i
løbet af året og de vil blive annonceret på
hjemmesiden, så det er bare med at følge
med.

Igen i år forventer vi, at vores egen spillere
deltager gratis i vores egne turneringer,
mod at forældrene hjælper til under afviklingen.
Vi har fået mulighed for at udvide træningstiderne til også at omfatte mandag.
Det er dejligt, for vi får stadig flere og flere
spillere, som gerne vil meldes ind i klubben.
Det skal i den anledning nævnes, at vi er
så heldige at hele vores gode trænerstab
fortsætter som trænere i år, og det giver
jo en vis ro og stabilitet.
Vores Miniton er også startet op igen og
har allerede mange spillere, så det tyder
godt for vores fremtid.
Rigtig god badminton til jer alle.
Susanne Have
USU-formand

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

VÆRLØSE BADMINTON
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Ungdomsafdelingen

Opstartsweekend den 11.-12. august
Lørdag den 11. august var det tid til igen at starte badmintonsæsonen for VB´s unge talenter. Det skete ved den traditionelle opstartsweekend, hvor klubbens trænere (Camilla, Tinna, Emil, Jeppe og Morten) havde sammensat et program for både store og
små.
I år havde trænerne valgt at starte blødere ud end sidste år, så
børnene kunne komme ordentligt i gang efter en lang sommerpause, og samtidig undgå skader - hvilket nok var rimelig klogt! Om
lørdagen stod den derfor på en masse udendørs aktiviteter for at
udnytte det gode vejr, samt spil i hallen.

Opstartsweekend, deltagere
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Søndag var der ikke tid til det helt store, da lejren sluttede allerede
kl. 12, men det gjorde nok ikke så meget for de fleste, da de efter
flere uger uden den daglige motion, allerede var en lille smule
trætte.
Hele weekenden var præget af godt humør og masser af engagement, blandt både spillere og trænere, og jeg er sikker på, at det
er noget, som folk vil se positivt tilbage på!
Martin Grue

Opstartsweekend, trænere

Ungdomsafdelingen

Flot ungdomsturnering i Værløse
Sæsonen for åbne ungdomsturneringer blev indledt d. 18. - 19.
august. Værløse Badminton var her vært for en gigantisk turnering i U 13, U15 og U17 Mesterrækken.
Ikke mindre end 336 kampe blev afviklet om lørdagen, og så yderligere 45 om søndagen, hvor man afviklede semifinaler og finaler.
180 deltagere fra både ind- og udland, heraf 21 fra Værløse, fik en
velafviklet turnering på et par meget varme sommerdage, hvor
pauserne ofte blev brugt udendørs i skyggen.
Bedste Værløse-resultat blev leveret af herredoublen Christian
Sonne og Søren Bagger Vium, der nåede finalen i herredouble. Det
blev en uhyre tæt affære, som først blev afgjort i ombolde i tredie
sæt. Desværre med modstanderne som vindere.
Christian Sonne har dog efterfølgende samlet så mange points
sammen, at han er rykket op i Eliterækken, hvor vi i forvejen er
repræsenteret af Mathias Estrup og Rasmus Hjalgrim.
Udover finalepladsen til Christian opnåede vi en række semifinalepladser. Både Christian Sonne og Martin Grue blev nr. 3 i U17 MD
med deres respektive makkere, Sigrid Nerlov blev nr. 3 i U17 DD,
Kirstine Duer Thorsen i U13 DD og Valdemar O Nielsen i U13 MD,
Siv havde som altid sørget for en god planlægning og en knivskarp
afvikling, og hun fik hjælp fra mange forældre, så vi endnu engang
kan være stolte af vores afvikling af turneringen. Den levede igen
op til Værløses gode renommé i forhold til at afholde turneringer.

VÆRLØSE BADMINTON
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Mathias Estrup til tops i Lillerød
Efter to 2. pladser i turneringen i Langenfeld i august, blev det revanchens time for Mathias Estrup i Lillerøds Eliteturnering i weekenden.
Han strøg helt til tops i både single og herredouble, og i begge tilfælde fik han undervejs ryddet overmændene fra Langenfeld af
vejen. I herresingle stod han allerede i kvartfinalen over for Mark
Mohr-Damgaard. Første sæt blev en drabelig affære,
som Estrup til sidst vandt med 27-25, og så var der overskud til at
køre andet sæt hjem med 21-16 og siden vinde både semifinalen, og derefter finalen i suveræn stil med 21-13, 21-12.
I herredoublen måtte revanchen fra Langenfeld vente til finalen.
Her blev første sæt vundet med 21-16, men så holdt spændingen
sit indtog. Sættet blev dog hevet hjem med 24-22.
Værløses anden deltager, Rasmus Hjalgrim, havde ligeledes en
god turnering i singlen, hvor han vandt sin pulje og siden nåede
kvartfinalen. Her spillede han en rigtig flot kamp, som han dog i
sidste ende tabte. Men flot placering mellem de 8 bedste i sæsondebut’en.

Dobbelt guld til Julie og Cecilie i U15
Værløses to bedste U15 piger, Cecilie Finne-Ipsen og Julie Dawall Jakobsen, tog hul
på de hjemlige turneringer ved årets første U 15 E stævne i Hillerød.
Både Julie og Cecilie var med helt fremme
i alle rækker.
I mixdouble nåede de begge til semifinalen.
Desværre stod de over for hinanden, og
det blev Julie og Kristoffer Weesgaard fra
Vendsyssel, der trak det længste strå.
Men naturligt nok en sejr, der ikke udløste
de store jubelscener imod deres respektive doublemakkere. Til gengæld fejlede
glæden ikke noget, da Julie og Kristoffer
efterfølgende sikkert vandt finalen over
Alexandra Bøje og Jesper Toft i to hurtige
sæt.
Også i damedoublen var der fuld gevinst.
Julie og Cecile spillede sig sikkert i finalen,
og her var det tid til et revancheopgør fra
finalen i Langenfeld i august mod Irina Andersen og Sira Berg. I Tyskland havde Julie
og Cecilie ikke helt ramt niveauet, men det
blev der lavet om på denne gang. Revanchelysten var stor, de gik målrettet ind til
kampen og vandt sikkert med 21-14 21-14.
I damesinglen spillede Julie i semifinalen
en af sine sædvanlige lange kampe mod
Sia Berg fra Greve. Momentum svingede
en del frem og tilbage, men Julie vandt
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kampen med 21-17 14-21 og 21-13. Dermed var hun klar til finalen mod Irina Andersen, ligeledes et revancheopgør fra
Langenfeld. Kampen startede godt for Julie med sejr i første sæt på 21-16. Solrødspilleren spillede imidlertid godt og næsten fejlfrit i andet og tredje og vandt
derfor med 21-13 og 21-15.

Men to guld og en sølv til Julie og en guld
og en bronze til Cecilie er naturligvis en
dejlig sæsonstart for pigerne og træner
Emil Vind, som hjalp pigerne hele weekenden.

Eliteafdelingen

Fantastisk start for 1. holdet
Team Skælskør Slagelse, Vendsyssel og Skovshoved….!! Sådan lød
startprogrammet for 1. holdet i Badmintonligaen og oven på den
noget blandede sæson i fjor, var der grund til at forberede sig på,
at vi godt kunne stå uden ret meget efter de tre første kampe.
Men sådan er det slet ikke gået. Tværtimod har vi fået en brillant
start med to sejre og i alt 6 points mod de tre formodede tophold..

TSS – Værløse 3-4
Åbningen stod på udebane mod de forsvarende mestre fra TSS.
Modstanderne var i stærkeste opstilling, mens Værløse manglede langtidsskadede Karina Sørensen. Det blev dog ikke afgørende
i denne kamp, hvor den polske stjernedou Mateusiak og Zieba under alle omstændigheder nok havde udgjort en uoverstigelig forhindring.
Der blev lagt ud med to af de kampe, som vi på papiret havde
bedst mulighed i. Tine Baun var på en af de hårdere opgaver mod
Li Wenyian, en af de absolut stærkeste singler i ligaen ud over
Tine selv. Det fremgik også af en kamp af meget høj klasse, hvor
Tine i lange perioder viste det flotte og effektive angrebsspil, som
har bragt hende op i verdenstoppen. Wenyian var under stort
pres i hele første sæt, som Tine også vandt. Andet sæt fortsatte i
samme spor, men mod slutningen blev Skælskørspilleren for alvor
nærgående, og hun gik fra 18-20 til sætbold ved 21-20. Men så
strammede Tine grebet og vandt sættet med 23-21, og så var
Værløse foran.

andet sæt. I tredje var der dog ingen tvivl, og Tinna og Helsbøl tog
sejren med 21-10.
Dermed var der pres på mestrene, men de stod for det i første
omgang. Joachim Fischer og nyindkøbte Anders Skaarup Rasmussen vandt en for hjemmeholdet meget vigtig sejr, da de slog
Anders Kristiansen og Rasmus Mangor i to sæt. I slutningen af
andet fik Værløseparret ellers kæmpet sig foran 18-17, men en
voldsom psykologisk mavepuster ved 18-18 i form af en ændret
liniekendelse den gale vej var med til, at de i sidste ende tabte 2119. Da Kasper Ipsen efter en ellers lovende start blev kørt helt
over af Hans Kristian Vittinghus i 1. herresingle, var der udlignet
til 2-2.
I mixen kunne Rene Mattisson og Thilde Iversen som forventet
ikke true Zieba og Mateusiak, selvom de pointmæssigt kom
godt med i andet sæt. Så hjemmeholdet var på 3-2 inden den
absolutte nøglekamp, 2. singlen mellem Kim Bruun og Mikkel
Mikkelsen. Bruun spillede et meget klogt første sæt, hvor det lykkedes ham at holde Mikkel væk fra hans farlige angrebsspil. Det
gav sættet til Skælskørspilleren, men i andet sæt fik Mikkel fat
og kom stort foran. Bruun kom dog op på 19-20, inden Mikkel fik
lukket det. Så var han i gear, og i tredje trak han afgørende fra og
vandt med hele 21-12. Dermed var det første point i hus, hvilket i
sig selv måtte kaldes en succes.

Mikkel Mikkelsen, www.fjerbolden.dk

Tine Baun, www.fjerbolden.dk
Det blev også 2-0, da Maria Helsbøl og Tinna Helgadottir vandt i
tre sæt over Britta Andersen og Cecilie Sentow. Der var meget
godt spil undervejs, men det kneb indimellem med at holde
taktikken. Det var en medvirkende årsag til, at Skælskørparret fik

Men Værløseholdet ville mere. Golden Set blev herredouble, og
her var Anders Kristiansen og Rasmus Mangor i den grad ”på”
fra start til slut, fremragende bakket op af resten af holdet, der
bag banen satte hjemmeholdets spillere helt til vægs. Skælskør
stillede med Robert Mateusiak og Anders Rasmussen, og det
var relativt tæt hele vejen – men hele tiden med en lille føring til
Værløseduoen. De fik tre matchbolde ved 20-17 og fik den lukket
på nr. to til en uhyre overraskende 4-3 sejr.
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slutningen. Men Anders og Rasmus holdt hovedet koldt, og til stor
jubel for hele hallen, vandt de 21-18 og udlignede til 2-2. Årets
første hjemmekamp blev spillet i Værløsehallerne, der for første
gang i tre år dannede ramme om en ligakamp. Og holdet leverede
en af den slags præstationer, som vi tidligere har set så mange
af, men som vi savnede lidt i fjor: Ingen svigtede, og vi vandt alle de
kampe, vi havde en chance i.
Starten på kampen var temmelig skematisk. Som ventet/frygtet
var der ikke så meget at skrive hjem om i de tre første kampe.
Kasper Ipsen var ganske vist godt med i første sæt mod Eric Pang,
som dog vandt 21-18 uden rigtigt at være på hælene. Og i andet
sæt, blev Ipsen løbet over ende og fik bare 6 points. Inden da var
Værløse dog kommet på tavlen, idet Tine Baun udraderede Rikke
Axelsen med 21-8 og 21-4. Men næsten lige så hurtigt var vi bagud igen, da skematikken fortsatte i damedoublen. Yao Jie/Camilla
Sørensen var for stor en mundfuld for Josephine Van Zaane og
Tinna Helgadottir, som måtte nøjes med 12 og 10 points.

Anders Kristiansen og Rasmus Mangor, www.fjerbolden.dk
I sig selv en forrygende start – og bare tre dage senere stemplede holdet for alvor ind i årets turnering…..

Efter denne ulige lyn-indledning begyndte kampen reelt – og hvilken kamp det så udviklede sig til. I herredoublen var Anders Kristiansen og Rasmus Mangor i teten i det meste af første sæt mod
Nikolaj Overgaard og Zvonimir Durkinjak. De vandt også sættet
med 21-15, men så kom Vendsysselparret for alvor i gang, og de
førte hele vejen i andet sæt, som de vandt 21-14. Tredje sæt blev
ualmindelig tæt og velspillet, og det strammede virkelig til mod
slutningen. Men Anders og Rasmus holdt hovedet koldt, og til stor
jubel for hele hallen, vandt de 21-18 og udlignede til 2-2.

Værløse – Vendsyssel 4-2
Årets første hjemmekamp blev spillet i Værløsehallerne, der for
første gang i tre år dannede ramme om en ligakamp. Og holdet
leverede en af den slags præstationer, som vi tidligere har set så
mange af, men som vi savnede lidt i fjor: Ingen svigtede, og vi vandt
alle de kampe, vi havde en chance i.
Starten på kampen var temmelig skematisk. Som ventet/frygtet
var der ikke så meget at skrive hjem om i de tre første kampe.
Kasper Ipsen var ganske vist godt med i første sæt mod Eric Pang,
som dog vandt 21-18 uden rigtigt at være på hælene. Og i andet
sæt, blev Ipsen løbet over ende og fik bare 6 points. Inden da var
Værløse dog kommet på tavlen, idet Tine Baun udraderede Rikke
Axelsen med 21-8 og 21-4. Men næsten lige så hurtigt var vi bagud igen, da skematikken fortsatte i damedoublen. Yao Jie/Camilla
Sørensen var for stor en mundfuld for Josephine Van Zaane og
Tinna Helgadottir, som måtte nøjes med 12 og 10 points.
Efter denne ulige lyn-indledning begyndte kampen reelt – og hvilken kamp det så udviklede sig til. I herredoublen var Anders Kristiansen og Rasmus Mangor i teten i det meste af første sæt mod
Nikolaj Overgaard og Zvonimir Durkinjak. De vandt også sættet
med 21-15, men så kom Vendsysselparret for alvor i gang, og de
førte hele vejen i andet sæt, som de vandt 21-14. Tredje sæt blev
ualmindelig tæt og velspillet, og det strammede virkelig til mod
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Samtidig udspillede der sig et tilsvarende velspillet og tæt drama
på den anden bane mellem to gange Mikkelsen. Værløses Mikkel
Mikkelsen spillede et fremragende første sæt, som han vandt
med 21-17. I andet var han foran 11-6, men så kom Peter Mikkelsen – der ikke havde tabt i 13 ligakampe i træk – kravlende op,
og fra han kom foran, var han i kontrol i dét sæt, som han vandt
med 21-17. I tredje fortsatte han stilen og kom foran 9-4. Men på
utrolig vis fik Mikkel fightet sig tilbage, og han fik det afgørende
forspring, da han gik fra 15-15 til 19-15. Sættet blev vundet 21-17,
og Mikkel kunne hermed efter en fantastisk indsats på alle planer
notere sig for sin mest meriterende sejr til dato.

densmester og VB’er, Thomas Laybourn. Værløseparret tabte ellers et noget stift første sæt med 21-16. Men i andet sæt begyndte de at udnytte Helsbøls styrke bedre, og med 21-15 spillede de
sig relativt sikkert til et tredje sæt. Efter en god start gik de i stå,
men førte dog 11-10 ved sidebyttet. Men efter en periode med et
hårdt tryk på Maiken Hoffmann og en serie hurtige points, kom de
afgørende foran, og de vandt siden sættet med 21-15 og sikrede
dermed den overraskende 4-2 sejr.

Mikkel Mikkelsen, www.fjerbolden.dk

Rene Mattisson, www.fjerbolden.dk

På denne vis kom Værløse på 3-2. Og minsandten om ikke mixen
med Rene Mattisson og Maria Helsbøl fuldbyrdede triumfen med
endnu en tre-sætssejr mod Maiken Hofmann og den tidligere ver-

Med 5 points for to kampe indtog vi nu 2. pladsen – og så var der
budt op til topkamp mod guldfavoritterne ude i Skovshoved, som
havde maksimumpoints efter de to første kampe.
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Skovshoved – Værløse 4-3
På papiret vil der næsten aldrig være mere end ét point at hente
for os mod Skovsernes stjernebesatte mandskab. Men med hele
tre Skovshovedafbud i det sidste døgn op til kampen, åbnede der
sig faktisk en ret god mulighed for at vinde fire kampe.
Det blev dog ved tre. Både damedoublen med Tine Baun/Tinna
Helgadottir og 2. herresingle, hvor Mikkel Mikkelsen med Christian Linds afbud fik relativt let spil, blev vundet meget sikkert. Og
trods en mindre skade fik Anders Kristiansen sammen med Maria
Helsbøl hevet mixen hjem i to sæt mod sin daglige makker Julie
Houmann og reserven Jonas Glyager – et par der dog har masser
af ligaerfaring, og som derfor var i stand til at presse voldsomt på
i begge sæt.

Men den fjerde sejr fik vi ikke. Anna Thea Madsen, som ellers både
i turneringer og holdkampe har haft en strålende start på sæsonen, hvor hun virkelig er ved at udfolde sit store potentiale, stod
i denne kamp ikke for det pres, det naturligvis er at blive kastet
ind i en sådan kamp i stedet for Tine Baun – mod en modstander
som hun på papiret skulle kunne slå. Denne underdog rolle udnyttede Skovshoveds endnu yngre Nathalie Rohde, og efter en noget
rodet kamp vandt hun i to sæt. Det skete allerede i første runde,
og med Jan Ø Jørgensen i 1. herresingle og Carsten Mogensen/
Mads Conrad i herredoublen, var hjemmeholdet på det nærmeste
sikret tre kampe.
Det fik de også. Men man noterede sig, at Kasper Ipsen højest
overraskende fik første sæt i 1. singlen mod Jan Ø. Jørgensen, der
selvom han vandt de to næste sæt, i flere perioder havde store
problemer med at finde sit vante niveau. Det var medvirkende til,
at træner Tanja Berg tog chancen og valgte Herresingle til Golden
Set, hvor Mikkel Mikkelsen blev spillet ind som Joker; med Anders
Kristiansen i småskadet tilstand og Carsten Mogensen på den
anden side af nettet, var sejr i både herredouble og mixdouble helt
urealistisk, så reelt var der ikke noget at tabe på satsningen på
Mikkel, som indtil nu havde kunnet gå på vandet i sine tre første
kampe.
Det gamle ordsprog om, at træerne ikke vokser ind i himlen, kom
dog til sin ret i det efterfølgende Golden Set. At stå som 19-årig i
et Golden Set mod en verdensstjerne som Jan Ø. Jørgensen i en
TV-transmitteret topkamp, er trods mange succesoplevelser alligevel sin sag. Og da Jan tilmed viste klassen fra start og satte fuld
damp på kedlen mod den noget stift spillende Mikkelsen, blev det
envejstrafik hele vejen igennem. Først mod slutningen, hvor slaget
var afgjort, fik Mikkel spillet sig til nogle points, men han måtte alligevel se sig slået med 21-11.
Dermed fik vi årets første nederlag. Men i den store sammenhæng kan vi ikke klage over 3-4 i Skovshoved. Og med 6 points for
tre kampe er vi med helt fremme i det fine selskab og kan gøre
os endog særdeles gode forhåbninger om endnu en gang at opnå
en plads mellem de fire første i grundspillet. Men ligesom vi er et
hold, der kan drille de fleste, så er der næsten ingen, vi er sikre på
at vinde over. Så alle kampe vil fortsat kræve optimal fokus.

Anders Kristiansen og Maria Helsbøl, www.fjerbolden.dk
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2. holdet i gang med ny tæt sæson
i 1. division
Det er ikke spænding og intensitet, det har skortet på i de tre
sæsoner, 2. holdet hidtil har befundet sig i 1. division. De mange
gode hold har gjort, at vi trods masser af gode præstationer og
sejre, hele tiden har haft de to nederste pladser lidt rigeligt tæt på.
Og selvom rækken ikke er helt så stærk som tidligere, så tyder alt
på, at vi får endnu en meget spændende sæson af samme skuffe.
Vi indledte d. 4. september mod liganedrykkerne fra Højbjerg (det
tidligere Team Århus). Et hold, der har et frygtindgydende spillermateriale, og som allerede nu er glasklare favoritter til 1. pladsen
i rækken. Vi kom forrygende af sted, da Anna Thea Madsen og
Julie Finne-Ipsen igen demonstrerede, at de nok er rækkens to
bedste damesingler. Specielt Anna Theas 3-sæts sejr over den
stærke New Zealænder Kit Ying Chan aftvang stor respekt, og da
Højbjerg ”tillod sig” at stille med en reserve i 2. damesingle, kørte
Julie hende midt over med to gange 7 points. Da det tilmed lykkedes Niels Christian Kaldau og Josefine Van Zaane at vinde 2. mix,
var vi foran 3-1 efter første runde.

Men så var festen også slut. I alle fire herresingler stillede Højbjerg med ligaerfarne spillere, og i alle fire fik vi store klø. Håbet
blev tændt igen, da Julie og Josefine fortsatte stilen fra i fjor og
vandt klart i første damedouble, men da vi tabte 2. i to gange ombolde var det 4-6 inden de svære herredoubler, som alle blev tabt.
De to nederste var ganske vist i tre sæt, men med klare nederlag
i afgørende sæt i dem begge to, var vi ikke rigtig i nærheden af
point.
Den efterfølgende kamp mod Randers blev til gengæld både
spændende og dramatisk. Randers er et ”skævt” hold med pæn
styrke på herresiden, mens damesiden halter mere efter. Det
blev understreget mod et Værløsemandskab, som med skader til
Niels Christian Kaldau og Kasper Paulsen var lidt i den modsatte
situation. Kampen udviklede sig også derefter, idet Værløse vandt
begge mixer, begge damesingler og begge damedoubler, men til
gengæld havde tabt alle fire herresingler. Og spænding var der
ikke meget af i nogen af kampene. I de afgørende herredoubler
var vi fra starten handicappet af, at Mathias Rud var blevet skadet
i slutningen af sin herresingle og måtte trække sig midt i første
sæt af 1. doublen. Både 2. og 3. doublen gik dog i tre sæt, og det
lykkedes Jeppe Ludvigsen og Emil Vind at vinde 2. i tre sæt, mens
tilbagevendte Niklas Hoff og Morten Estrup måtte se sig slået
med 18 i tredje sæt.
Men en meget vigtig 7-6 sejr i en kamp, der til trods for en fin
indsats af flere af afløserne viste, at specielt fraværet af Niels
Christian Kaldau og Kasper Paulsen gør os noget skrøbelige på
flere pladser. Men hvis vi forsætter med at slås for det og kan
præstere i de rigtige kampe, er vores muligheder for at komme
godt igennem igen i år fortsat ganske fornuftige.

Anna Thea Madsen, www.fjerbolden.dk
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Hårdt år i gang for de øvrige seniorhold
Det er en benhård sæson, der i september måned blev skudt i
gang for vores seniorhold. 3., 4. og 5. holdet ligger som de seneste
år i hhv. 3. division, Danmarksserien og Sjællandsserien. Selvom vi
måske ikke er deciderede bundhold, så bliver det for alle tre holds
vedkommende en kamp for overlevelse.
3. holdet lagde ganske vist ud med en 8-5 sejr over Karlslunde,
som dog er et af de hold, der er spået en plads i den helt tunge
ende. Indledningen var egentlig også OK, idet vi efter mixerne og
singlerne var på 6-2. Men visse svaghedstegn sås, og da vi siden
tabte både en damedouble og to herredoubler, mens de to resterende doubler kun knebent blev hevet hjem, blev det alt i alt til en
ikke ganske sikker 8-5 sejr.
I anden runde mod et hold fra den stik modsatte ende blev det
klart, at vi ikke som de tidligere år vil kunne true topholdene. På en
decideret kollektiv off-day fik vi en næsestyver på 2-11 i en kamp,
hvor Nina Weckström og Mathias Estrup var ene om at hive en
sejr hjem. Der var flere voldsomme nederlag imellem, og selvom
kampen nok ikke er et udtryk for holdets reelle niveau, så var det
alligevel noget af et wake-up call.
Når disse linier læses, har vi været oppe mod det absolutte tophold, Drive. Herefter er der tre ugers pause, og så gælder det for
alvor, når vi i de sidste fire kampe mod mere jævnbyrdige modstandere skal forsøge at komme med i top-4, og dermed allerede
i grundspillet sikre os en forbliven i rækken. Men det bliver hårdt
arbejde.
4. holdet lagde ud med en fantastisk spændende kamp mod Hillerød 2. Vi havde rigtig mange unge spillere med, hvoraf flere også

havde været med sidste år, enten fast eller som reserver. De viste
alle stor fremgang, og især de fire sejre i dame- og herresingle,
som alle blev vundet af U17 og U19 spillere, lovede godt for det videre forløb og var med til at bringe os foran 5-3. Men med sejre i
de to damedoubler udlignede Hillerød til 5-5, og da vi i herredoublerne havde to tresættere, som efter matchbolde blev tabt med
mindst mulig margen, endte Hillerød med at gøre rent bord i doublerne og stjæle alle 3 points.
Den efterfølgende kamp inde på Frederiksberg mod Drive 2 resulterede som ventet i en ordentlig øretæve. 12-1 blev det, da 16-årige Rasmus Hjalgrim var ene om at tage en sejr i 4. herresingle. Vi
havde et par enkelte tresættere, men alt i alt var vi overmatchet i
en kamp, hvor vi dog også må siges at være hæmmet af en strøm
af afbud på pigesiden.
Det har 5. holdet også været, dog ikke så meget i første runde.
Her var det mere modstanderen, der var problemet, nemlig rækkens storfavoritter fra Blistrup. Her blev det kun til én sejr, da U17
spilleren Christian Sonne vandt fornemt i 2. singlen. Generelt spillede holdet faktisk en fin kamp, specielt i doublerne hvor vi i tre af
dem pressede overmagten ud i tre sæt – dog uden at være rigtig
tæt på at vinde nogle af dem.
Den efterfølgende nøglekamp i Farum gav et point, da vi tabte 6-7.
Og selvom det egentlig var en af de kampe, vi gerne skulle have
vundet, så måtte vi til slut prise os lykkelige for overhovedet at få
noget med hjem, da modstanderne måtte opgive at stille op i en 1.
damedouble, som nok var blevet meget svær at vinde. Flere af reserverne markerede sig også fint med sejre, men et par enkelte
kiksere var nok til, at vi måtte se naboerne løbe med sejren.

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

16 VÆRLØSE BADMINTON

Seniorafdelingen

Nye holdtyper for de næste hold
fået afviklet deres første kamp, som er deres indbyrdes opgør. 8.
holdet, som i år er et hold med 4 herrer og 2 damer, lagde forrygende fra land med en 7-1 sejr over Nivå 3.

Som noget nyt er det fra denne sæson blevet muligt helt op på
Serie 2 niveau at stille hold i andre størrelser end det gængse
med 6 herrer og 4 damer. Det giver muligheder for hvert år at
stille med holdtyper som passer til den mængde af spillere, der er
til rådighed, og dermed gøre det lettere at stille fornuftigt op hver
gang.

Ender man på oprykningsplads, har man det efterfølgende år mulighed for at konvertere til en anden holdstørrelse i den nye højere
række.

Denne mulighed har vi benyttet os af for både 6., 7. og 8. holdet. 6.
og 7. holdet, som begge er rene herrehold i Serie 2 har endnu ikke
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Nyt fra motionistafdelingen
Velkommen
Velkommen til sæsonen 2012-2013. Håber, at alle har haft en god
sommer og er klar til nogle forhåbentlig spændende kampe.

DGI-turneringen
Vi har i år tilmeldt 8 hold fordelt i følgende rækker. VB1 og VB2
Serie 1, VB3 Serie 2, VB4 Serie 3, VB5 Serie 4, VB6 og VB7 Serie
5, VB8 - herreholdet, serie 1-2.

Motionistturneringen
Trods udfordringer er det igen i år lykkedes os af have 7 hold à 24
spillere med i motionsturneringen. Siden udsendelsen af holdlisterne har der været et par frafald, så der er kommet et par ændringer på holdene. Lige som sidste år forsøger vi at holde boldforbruget nede, ved kun at udlevere en bold af gangen. Denne kan dog
ombyttes ved behov.

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.

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.

Vigtige datoer

De 2 første holdrunder blev spillet søndag den 9. sep. 2012. Desværre var der flere udeblivelser, hvilket gav anledning til stort arbejde for burfolket med at finde reserver, samt gav en del fremmødte spillere, der fik udsat deres kampe. Jeg 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 lørdag den 13. april 2013, hvor vi slutter dagen med klubfest og
overrækkelse af præmier og sokker. Så sæt kryds i kalenderen
allerede nu! Nærmere følger i det nye år.
I forbindelse med tilmelding til denne sæson har vi fået en del gode
forslag til motionistudvalget - tak for dem. Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi arbejder på at lave en weekend tur til Sakskøbing.
til spillerne, fordi I glade møder op til træning uge efter uge.

30. dec. 2012
05. - 06. jan. 2013
02. - 03. marts 2013
13. april 2013
13. april 2013
Klubmesterskaber

Nytårsturnering
Landsdels mesterskaber
Pool-cup
Afslutning motionistturneringen.
Klubfest
Endnu ikke fastlagt

Aflyste banetider pga. turnering
06. jan. 2013 bane 8-14
03. marts 2013 bane 8-14
Lene Lund Clausen
Motionistudvalget

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

Pensionisterne

Nyt fra pensionisterne
Forårssæsonen blev som vanligt afsluttet med en sommerfest
med over 40 deltagere, hvor festudvalget, med Kurt Borch i spidsen, bød på et storslået arrangement med en flot buffet, diverse
drikkevarer, underholdning og dans. Stor tak til Kurt og hans medhjælpere.

møde så tidligt, og der er en tendens til, at man fastholder de
konstellationer, man er startet med, vil vi prøve at indføre en ordning, hvor vi kan skifte konstellationer efter den første times spilletid, således at alle kan blive udfordret optimalt.

Allerede ved sæsonstart den 6. august var der pænt fremmøde,
selvom solen skinnede som optakt til en varm sommerdag.

Der har været en mindre tilgang af nye medlemmer, således at vi
på de rigtig gode dage fortsat kan fylde begge haller med meget
aktive pensionister.

Efter en kort sommerpause er der stor lyst til at komme i gang
med motionen igen, hvor en stigende andel af medlemmerne møder til træningen allerede fra morgenstunden kl. 9. Da ikke alle kan

Venlig hilsen
Carit Wain

Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse – Tlf. 44 48 44 45 – www.furesøhørecenter.dk

Hvis du eller en du kender,
overvejer at anskaffe høreapparater,
vil vi oplyse om, at regeringen lige har fremsat et lovforslag
som næsten vil halvere det offentlige tilskud pr. 1. januar 2013.
Derfor opfordrer vi til at gøre noget ved det inden januar 2013,
især hvis beslutningen allerede er truffet.
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Veteranafdelingen

Nyt fra Veteranafdelingen
Holdturneringen
Til denne sæson har Veteranafdelingen tilmeldt 5 hold. Vi har tre hold i +40-rækken
(i elite-, mester- og A-rækken) samt et hold
i +50 og +60-rækken. Især de to sidstnævnte hold har flotte meritter at forsvare fra sidste sæson, hvor de blev sjællandsmestre.

Øvrige aktiviteter
Ud over holdkampene kan følgende foreløbige datoer for sæsonens forskellige veteranturneringer nævnes:

Kent Veterans Open KVB,
Gillingham, England
09.11.2012 - 11.11.2012

Vi har fået et lidt blandet start på holdturneringen. VET1 har således tab 4-7 til
Humlebæk, vundet 10-1 over Ishøj SB 50
og 7-4 over Helsinge. VET2 har taget point
i begge sine første kampe; først med et
5-6 nederlag til Helsingør og siden med en
6-5 sejr over Nivå-Kokkedal. VET3 har taget et enkelt point i åbningskampen med
5-6 nederlaget til Grantoften og et 2-9 nederlag til Karlslunde. VET4 (+50-holdet) har
spillet en enkelt kamp, som blev vundet
med 7-4 over Team Roskilde, mens
+60-holdet endnu ikke har været i kamp.

DGI Landsdelsmesterskaber 2012
i Humlebæk
formentlig start januar 2013

Vi har en hård sæson foran os, hvor vi allerede nu har haft en del udfordringer med
at sætte hold. Vi er derfor meget glade for,
at der blandt klubbens gode motionister er
spillere, der villigt stiller op for veteranafdelingen, når det kniber.

DM individuelt i Jylland
02.03.2013 - 03.03.2013

Nye spillere i veteranafdelingen
Veteranafdelingen er i starten af denne
sæson blevet forstærket med fire spillere.
Det er Thomas S. Nielsen, Ianne Tofft, Kim
Palvig og Søren Jakobsen. Vi byder jer velkommen til VB og håber, at I bliver glade for
at være en del af vores veteranafdeling.

Østmesterskaber
24.11.2012 - 25.11.2012

Ølstykke Internationale
Veteranturnering
21.01.2013 - 22.01.2013
Veteranevent på Club La Santa
18.01.2012 - 24.01.2013

HOLD-DM, (flyttes måske)
13.04.2013 – 14.04.2013
All England for veteraner
18.04.2013 - 21-04.2013

”Pernille Skjøt, ny formand 		
for Veteranudvalget”

Pernille Skjøt, formand
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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.
Spillermøde
Vi indledte sæsonen med et spillermøde,
hvor vi ud over at fordele de opgaver, der
skal løses for at drive Veteranafdelingen,
også valgte ny formand for vores afdeling.
Jeanet havde ønsket at træde tilbage, da
arbejdet som formand for bestyrelsen
kombineret med formandsposten for Veteranudvalget er lige i overkanten. Som ny
formand for Veteranudvalget blev Pernille
Skjøt valgt.

Veteranudvalget består herefter af:
Pernille Skjøt, formand
Ole Riis
Allan Kristiansen
Jeanet Errebo Larsen

Jeanet Errebo Larsen
Veteranudvalget

Annoncer

Støt vores sponsorer
- de støtter os

NORDICSPORTCENTER BSP IC
Nordicsportscenter
Ryttergårdsvej 118 st., Team Danmarkhuset - Farum
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NYE EJERE
NYE LOKALER

Vi tilbyder ydelser inden for følgende områder:
 medicinsk og kirurgisk behandling af familidyr
 vejledning og rådgivning om pleje og foder
 salg af foder og plejeartikler
Læs meget mere på www.furesodyreklinik.dk

ÅBNINGSTIDER

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

FORM

VÆRKTØJ
DANMARK

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

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

9:00 - 16:00
9:00 - 18:00
9:00 - 16:00
9:00 - 19:00
9:00 - 15:00
9:00 - 13:00

FURESØ DYREKLINIK  KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 B  3500 VÆRLØSE  TLF: 44 48 00 10

Åvej 40, 3500 Værløse, Tlf.: 4498 7888, Fax: 4498 6302, Web: www.bmvvs.dk, E-mail: bm@bmvvs.dk
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Bestyrelse 11/12
Formand

Jeanet Errebo Larsen
Tlf:
			
		
Mail:

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

			
Thomas Lausen
Tlf:
26 28 48 66
			
44 47 47 20
		
Mail:
naestformand@badminton-vb.dk

Næstformand

			
Vibeke Højmark
Tlf:
40 72 79 63
			
44 48 29 63
		
Mail:
kasserer@badminton-vb.dk

Kasserer

			
Rikke Budden
Tlf:
24 20 23 50
			
44 48 44 48
		
Mail:
sekretaer@badminton-vb.dk

Sekretær

			
Anders Nielsen
Tlf:
28 14 51 51
		
Mail:
elite@badminton-vb.dk

Eliteformand

			
René Mattisson
Tlf:
26 13 31 86
		
Mail:
senior@badminton-vb.dk

SSU-formand

			
Susanne Have
Tlf:
35 43 30 01
		
Mail:
ungdom@badminton-vb.dk

VÆRLØSE

BADMINTON

USU-formand

			
Lene Lund Clausen
Tlf:
23 62 95 23
			
44 48 53 64
		
Mail:
motionist@badminton-vb.dk

MSU-formand

			
Kurt Buch Jensen
Tlf:
21 42 42 72
			
44 44 84 55
		
Mail:
medlem1@badminton-vb.dk

Bestyrelsesmedlem

			
Søren Bruun-Pedersen
Tlf:
40 60 39 94
			
44 48 39 94
		
Mail:
Medlem2@badminton-vb.dk

Bestyrelsesmedlem

			
Helle Stærmose
Tlf:
22 42 32 42
			
45 88 00 41
		
Mail:
suppleant1@badminton-vb.dk

Suppleant

			
Thomas Ho
Tlf:
51 89 94 59
		
Mail:
suppleant2@badminton-vb.dk

Suppleant

			
Carsten Grue Andreassen
		
Tlf:
44 47 14 17
		
Mail:
revisor1@badminton-vb.dk

Revisor

			
Erik Hansen
Tlf:
44 48 48 98
		
Mail:
revisor2@badminton-vb.dk

Revisor

Administration/
Postadresse

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

Udvalg 11/12

VÆRLØSE
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Ungdomsspilleudvalget			
Susanne Have (formand)
ungdom@badminton-vb.dk
Tlf: 35 43 30 01
Kurt Buch Jensen (ad hoc og kommunikation)
USUmedlem1@badminton-vb.dk
Tlf: 21 42 42 72
Anne Hauskou (trænere mm.)
USUmedlem2@badminton-vb.dk
Tlf: 23 34 74 20
Stina Molander (U9/U11)
U11@badminton-vb.dk
Tlf: 41 57 77 30
			
			
Seniorspilleudvalget			
René Mattisson (formand)
senior@badminton-vb.dk
Tlf: 26 13 31 86
Pernille Skjøt (veteraner)
veteran@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 00 54
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			
Pernille Skjøt (formand)
veteran@badminton-vb.dk
Tlf: 44 47 00 54
Ole Riis
VETUmedlem1@badminton-vb.dk
Tlf: 46 78 98 69
Allan Kristiansen		
Tlf: 23 42 23 47
Jeanet Errebo Larsen
formand@badminton-vb.dk
Tlf: 21 21 46 28
			
			
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			
Carit Wain
pensionist@badminton-vb.dk
Tlf: 24 24 73 22
			
			
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
Susanne Have (USU)
ungdom@badminton-vb.dk
Tlf: 35 43 30 01
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
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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 2012/2013 udkommer:
Medio januar 2012

Deadline for indlæg og billeder:
20. december 2012
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