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Flot afskedskamp til Tine Baun
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Flere flotte resultater i ungdomsafdelingen
VÆRLØSE BADMINTON

1

Leder

Formandens beretning,
maj 2013
Så er der gået endnu en sæson, og det blev en sæson, hvor de sportslige resultater i seniorafdelingen for alvor blev ramt af klubbens begrænsede spillerbudget. En smal trup, som endda var ramt af mange
skader endte med at koste nedrykning til flere af vores seniorhold.
Efter en forrygende start, hvor 1. holdet bl.a. vandt over sidste sæsons to finalister, endte det med et nederlag i kvartfinalen. Det store
lyspunkt var endnu en gang 2. holdet, som i fineste stil klarede at
forblive i 1. division, og det er vigtigt, at vores næstbedst hold spiller i
denne række – det er her fødekæden og reserverne til 1. holdet skal
findes.
Til gengæld var der masser af medaljer til såvel vores ungdoms- som
veteranafdeling, og Tine Baun vandt (naturligvis) endnu et danmarksmesterskab i damesingle. De enkelte udvalgsformænd vil redegøre
for afdelingernes resultater.
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VB kom dog også på verdenskortet i den forgangne sæson, da Tine
Baun sluttede sin internationale badmintonkarriere af med at vinde
All England turneringen i damesingle for tredje gang, og Anders Kristiansen vandt Grand Prix Gold turneringen Bitburger Open i mixdouble sammen med Julie Houmann fra Skovshoved.

VB’s økonomi
Der har været ro på økonomien i den forgangne sæson, og det har
på mange måder gjort det nemmere at være bestyrelsesmedlem
her i klubben. Vi har aldrig været i tvivl om, at det ville ende med et
overskud. Det endelige resultat foreligger ikke i skrivende stund,
men det ser ud til, at overskuddet bliver lidt mindre end budgetteret. Stor tilgang i ungdomsafdelingen har givet en markant forøgelse af trænerudgifterne, men det vælger vi at se som noget
positivt.
Det blev også sæsonen, hvor vi juridisk fik sat punktum i ”café-sagen”, hvor den tidligere forpagter Katja Carlsen havde stævnet
klubben, da der var uenighed om betalingen for bespisningen under
”sportcamp” i efteråret 2010. Efter en af retten nedsat syn-ogskønsvurdering af, hvad prisen burde være, vurderede retten i
Lyngby, at beløbet lå så tæt på VB’s påstand, at Katja Carlsen blev
dømt til at betale alle udgifter til skønsvurderingen samt halvdelen
af VB’s sagsomkostninger. Det betyder alt i alt, at VB nu har godt
9.000 kr. til gode hos Katja Carlsen. Et beløb, som det endnu ikke
har været muligt at inddrive, og som derfor står opført som et tilgodehavende i regnskabet pr. 31. marts 2013.
Fremadrettet er det fortsat målsætningen at få opbygget en
egenkapital af en passende størrelse, så det bliver nemmere at
håndtere den daglige drift rent likviditetsmæssigt.

Kommunalpolitisk aktivitet
Fra kommunalpolitisk hold har der været en del aktivitet omkring
idræts- og foreningslivet i Furesø Kommune. I den forbindelse har
vi bl.a. afgivet høringssvar vedr. ny Folkeoplysningspolitik, Furesø
Kommunes Fritidspolitik 2013-2017 og sidst men ikke mindst
placeringen af en ny aktivitetshal, bl.a. til idræt. Det bliver meget
spændene at se, hvor den nye hal bliver placeret, og hvordan den
kan indgå i VB’s aktiviteter.
Fortsættes næste side
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Hvad kan vi forvente af 2013/2014-sæsonen?
For eliteafdelingen ser næste sæson ud til at blive et mellemår.
Det har været lidt vanskeligere end ellers at få spillertruppen omkring 1. holdet helt på plads, og derfor må vi nok indse, at vi får
meget svært ved at blande os med de bedste hold i næste sæson.
Til gengæld tror vi på, at det vil lykkes os at forblive i den bedste
række, og så håber vi at vende stærkt tilbage i den efterfølgende
sæson.

udtrykt ønske om at blive aflastet på elitearbejdet for derved at
kunne bruge mere tid på den administrative del af VB og på at
understøtte den løbende udvikling, der finder sted i vores ungdomsafdeling. Hvis bestyrelsens indstillinger til valg på de enkelte
poster bliver fulgt, vil Anders forsætte som suppleant, og dermed
vil han stadig kunne øse af sin viden og erfaring til resten af bestyrelsen. Personligt har jeg været meget glad for samarbejdet med
Anders, og jeg er yderst tilfreds med, at han stadig vil være en del
af ”holdet”.

Sommeren 2013 bliver også tidspunktet, hvor vi tager hul på et
nyt samarbejde med en bold-/rekvisitleverandør. Efter mere end
10 års samarbejde med RSL har vi efter en grundig afsøgning af
markedet indgået en samarbejdsaftale med Forza for de kommende to sæsoner. Det er en ”total”-aftale, som omfatter såvel
bolde som tøj og andre rekvisitter, men Forza vil også blive en
mere synlig og aktiv del af dagligdagen i Værløsehallerne, dels ved
vores åbne turneringer og dels omkring salg af deres produkter.
Vi ser meget frem til samarbejdet med Forza.

Thomas Ho må fratræde som suppleant allerede nu, da han skal
ud og rejse i næste sæson. Han har dog nået at sætte et ganske
stort aftryk på klubben, da han sammen
med René Mattisson har været primus
motor bag klubbens nye hjemmeside. Jeg
siger tak for indsatsen indtil videre; måske får du lyst til at være med igen, når du
er tilbage.

Bestyrelsen – næste sæson
Som det fremgår af dagsordenen vil der blive justeret lidt i bestyrelsens sammensætning til næste sæson. Anders Nielsen har

Jeanet Errebo Larsen
Formand for Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling i
VÆRLØSE BADMINTON
Iflg. vedtægternes § 7 stk. 2 indkaldes herved til generalforsamling i VÆRLØSE BADMINTON

tirsdag den 28. maj 2013 kl. 19
i Værløsehallerne med dagsorden iht. vedtægternes § 8.
Vedtægterne kan ses på www.badminton-vb.dk
På bestyrelsens vegne
Jeanet Errebo Larsen, formand

Du kan læse formandens og udvalgsformændenes beretninger her i bladet.
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Sponsorportræt

Igennem årene har KolleKolle fået skabt et godt image. Et image
der står for kvalitet, et godt sted at være og et sted, hvor tingene
bare fungerer, hvilket bekræftes i alle de positive gæstekommentarer, vi konstant modtager. Vi er meget bevidste om, at et godt
image ikke kommer af sig selv, men er en løbende proces, der
konstant skal udvikles.
Møder og konferencer fylder mest på ugens hverdage. Huset
summer dejligt af dialog og aktivitet. Vores primære opgave er at
skabe en atmosfære og levere en service,
der giver plads til, at vores gæster har ro,
tryghed og omgivelser, der sikrer et højt
udbytte af mødet. Tid er penge, og derfor
ligger det os meget på sinde, at alt på KolleKolle fungerer for gæsterne; det er lige
fra hjælp med brugen af projektoren, til at
tusserne til whiteboard virker, og at forplejningen er i orden og leveres til tiden.
Vores gæster skal ikke bruge deres dyrebare tid på at checke, om alt er i orden, det
sørger vi for, at det er – hver gang og altid
med et smil.
Naturen omkring KolleKolle ser vi som
værende en vigtig del af vores produkt, og
både græsplæner, skov og Furesøen bliver
flittigt brugt af vores mødegæster. Vi udvikler løbende nye udendørs aktiviteter, og
vores team har selv udviklet Nørreskov Udfordringen. Her bruges
vores kønne omkringliggende natur, og deltagerne får lidt historie, kombineret med frisk luft og motion. Undervejs bliver holdene
udfordret på deres kreativitet, samarbejdsevner og viden. Der er
også gode muligheder for både gå-, løbe- og cykelture af forskellige sværhedsgrader og længder. Senest har vi bygget vores eget
udendørs møderum, som er designet og bygget af medarbejdere
og med træ fra vores egen skov. For os er det lige så vigtigt at
inddrage og udvikle udendørs aktiviteter, som at forbedre faciliteterne indendørs.
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I weekenden tager vi festtøjet på! Her kommer forventningsfulde
og glade gæster for at afholde både firmafester, bryllupper, konfirmationer etc. Vi har et godt ry for at tilberede rigtig god mad og
yde en personlig service lige fra bestilling til afholdelsen af festen.
Selvom vi har mange lokaler, som alle i princippet kan bruges til
fester, så har vi altid kun et begrænset antal fester på samme
dag. Det er nemlig meget vigtigt for os, at der er tid og rum til, at
værten og dennes gæster er i centrum samt får en personlig og
vedkommende service.
Man behøver ikke at afholde møde
eller fest for at overnatte på KolleKolle! Vi tilbyder rum til overnatning til alle - både forretningsrejsende eller som privat person.
Vi har mange stamgæster, der
er rigtig glade for at overnatte
hos os og gør det bl.a. på grund
af vores hyggelige atmosfære,
personlige service, gode køkken,
dejlige natur, gratis parkering og
let adgang til motorvejen.
Igennem årene har vi erfaret, at
vores imødekommenhed, fleksibilitet kombineret med høj kvalitet
er det, som vores gæster værdsætter højest. Det, at blive genkendt, det at vide, at alting altid
fungerer – lige fra aftalte tider, projektor til tusserne og vores
gode mad, gør, at vores gæster kommer tilbage gang på gang. Vi
forstår at skabe rammerne, så gæsterne kun skal koncentrerer
sig om det, de er her for – resten klarer vi. Men tag ikke kun vores
ord for det. Se hvad andre synes om at være hos os på vores
hjemmeside under gæstekommentarer.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Ungdomsafdelingen

Resultater i holdtuneringen
Nedenfor ses en samlet oversigt over ungdomsholdenes resultater i holdturneringen. På de følgende sider følger beskrivelser af
nogle af slutspilskampene.

Hold

Puljekampe

Finale kampe

U9 (4 m/k)

nr. 2 i puljen

nr. 3 i SM

U9 (4 m/k)

nr. 2 i puljen

U11A (4 drenge + 3 piger)

nr. 3 i puljen

U11B (4 m/k)

nr. 3 i puljen

U11C (4 m7k)

nr. 3 i puljen

U13A (4 drenge + 2 piger)

nr. 1 i puljen

Vinder af SM

U13B (4 m/k)

nr. 2 i puljen

nr. 2 til SM

U13D (4 m/k)

nr. 5 i puljen

U15E/M (4 drenge + 3 piger)

nr. 2 i puljen

U15B (4 drenge + 2 piger)

nr. 1 i puljen

U15D hold 3 (4 m/k)

nr. 3 i puljen

U15D hold 4 (4 m/k)

nr. 3 i puljen

U17E/M (4 drenge + 3 piger)

nr. 4 i puljen

U17A (4 drenge)

nr. 1 i puljen

DM for hold

nr. 4 til DM
Vinder af SM

nr. 9 til DM
Vinder af SM

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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Ungdomsafdelingen

Thomas og Gunde coaches i finalen af Emil Vind

Guldmedaljer til Værløse’ U13A
U13A-holdet har afsluttet en meget flot turnering. Holdet bestod
af Amalie, Kirstine, Alexander, Mikkel, Thomas og Valdemar, som
alle troligt stillede op til de i alt 10 kampe i grundspillet. Kun i finalen måtte vi have hjælp af en reserve pga. en skade.
Efter maksimumpoint i grundspillet skulle finaleslaget stå mod puljens nr. 2, Lillerød, i Taastruphallerne den 17. april 2013. Vi havde
tidligere vundet to gange 5-3; begge gange havde vi haft godt styr
på drengekampene, mens kampene mod Lillerøds stærke piger
var de ”vanskelige” kampe.
I finaler kan ”alt jo ske”, så Susanne (holdleder) havde lagt vægt på,
at der skulle kæmpes for hvert point, da sæt og points kunne blive
afgørende. Det tog Valdemar meget alvorligt i 1. HS og afgav først
et point til Peter T. ved stillingen 17-0 i første sæt! Samlet blev det
en knusende sejr på 21-1, 21-2. I MD havde vi i de tidligere kampe
haft det svært mod Lillerød, og første sæt blev ikke helt uventet
tabt 21-15. Men derefter fik Mikkel og Kirstine holdt fjerbolden
sikkert inde på banen, og det blev derefter til en bekvem og lidt
overraskende sejr over Alberte S. og Nicolai A. på samlet 15-21,
21-17, 21-14. I DS var Maj trådt til med kort varsel, da Amalie desværre havde knæproblemer. Det blev til en langtrukken kamp mod
Josefine H-C, da der i første sæt hele tiden skulle testes bolde!
Det ændrede dog ikke ved, at Maj bare var bedst, og hun vandt
komfortabelt 21-12, 21-16.
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Efter disse kampe var vi foran 3-0 og havde vundet to af de kampe,
som Lillerød skulle vinde for at have en chance for at vinde finalen.
Det gjorde dog ikke, at der blev slækket på koncentrationen! Thomas havde helt styr på Joachim W. i 2. HS, og selvom han i den
første del af kampen måtte kæmpe hårdt gennem en del lange og
seværdige dueller, så vandt han sikkert 21-14, 21-11. Det samme
var tilfældet for Alexander i 3. HS, som mødte Christoffer F. ”Umulige” opsamlinger og elegante vip til de bagerste hjørner voldte
modstanderen store problemer, og Alexander vandt sikkert 2116, 21-10. I 1. HD og 2. HD vandt Valdemar/Thomas og Alexander/
Mikkel uden nogen som helst problemer over henholdsvis Peter/
Christoffer og Joachim/Nicolai. I begge tilfælde blev det 21-13, 2114; der var aldrig rigtigt spænding i de to kampe. Tilbage stod kun
DD, hvor Maj/Kirstine skulle op mod det stærke doublepar Josefine/Alberte. Det blev en meget seværdig kamp med hårde dueller, og kampen vippede frem og tilbage hele vejen gennem tredje
sæt. Desværre trak Værløse det korteste strå, da kampen skulle
afgøres, så Lillerød fik pyntet lidt på resultatet med cifrene 21-11,
14-21, 21-19.
Det ændrede dog ikke ved, at Værløse blev en overbevisende vinder af SBKRs 4m/2k U13A-holdturnering med cifrene 7-1 i kampe,
15-3 i sæt og 360-244 i points.
Tillykke med guldmedaljerne!
/Jesper

Ungdomsafdelingen

Sølv til U13B i ungdomsholdturnering
For Kirstine R, Emma, Sara og Andrea fra
Værløses U13 B hold var der lagt op til en
benhård kamp. Holdet lå 9 point efter aftenens modstandere fra Holte ved puljekampenes afslutning. Men pigerne gav den
alligevel alt, hvad de kunne.

sultatet 17/21, 17/21. Sara mødte Holtes
stærkeste pige i 3. singlen og kæmpede
sig op på 11/21, 12/21. Værløseholdets
yngste spiller Andrea vandt overraskende
4. singlen 21/15, 22/20 under stor jubel
fra resten af holdet og deres forældre.

Både i 1. og 2. singlen mødte vores piger
Holtes stærke drenge. Kirstine spillede
flot, men måtte se sig slået 13/21, 17/21.
Emma var endnu tættere på sejr med re-

I 1. double mødte Kirstine og Emma det
stærke drengepar, og kampen endte
10/21, 15/21. 2. double, spillet af Sara og
Andrea, var mere tæt, men de måtte se

sig slået i en spændende 3 sætter med resultatet 16/21, 23/21, 13/21.
Så det blev desværre til et 1-5 nederlag efter nogle barske kampe. På trods af aftenens nederlag kunne holdet alligevel med
smil på læberne modtage en flot sølvmedalje efter en god sæson med mange gode
fælles badmintonoplevelser.
/Bitten, holdleder for U13B

Værløsehallens lukketider i forår og sommer 2013
Kristi Himmelfartsdag
Pinsen

9. maj 2013
18.- 20. maj 2013

Grundlovsdag

5. juni 2013

Sommerferielukket:
Fra den 15/6-2013 kl. 14.00 til den 5/8-2013 kl. 7.00

VÆRLØSE BADMINTON
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Ungdomsafdelingen

Guld til
Værløses
U15B

(4 drenge + 2 piger)
Værløses U15B hold vandt guld
efter en sejr på 5-3 i finalekampen
mod Lolland Falster.

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

U 15 ELITE/M holdet - SM sølv og nr. 4 til DM
U 15 Elite/M-række holdet spillede sig i
SM-grundspillet frem til en flot 2. plads ved
at slå TIK Taastrup med 5-4 i den sidste og
afgørende kamp. 2. pladsen gav adgang til
en SM-finale mod det suveræne tophold
fra Greve. SM finalen gav et nederlag på
3-6, hvor de 3 sejre kom i de ”sikre” damekampe: 1. og 2. DS v. Julie Dawall Jacobsen
og Cecilie Finne-Ipsen, samt DD med Julie
og Line Gade. Dog skal det nævnes, at vi i
de 2 mix-doubler var tættere på sejre end
nogen havde forstillet sig, vi ville komme,
men desværre var marginalerne på
Greve´s side.
DM for U15 hold blev i år d. 13.-14. april afholdt i Middelfart. Danmarks 12 bedste
hold var samlet, og delt op i 4 puljer á 3
hold.
VB havde sendt hele bruttotruppen bestående af:

Julie Dawall Jacobsem, Cecilie Finne-Ipsen,
Line Gade, Maria Sorribes, Sebastian
Damsgaard, Jonas Osted Hvidemose,
Mathias”Gunde”Gundestrup, Tobias Belli,
Mathias Molander Holdet blev hjulpet og
coachet gennem hele weekenden af træner Camilla Sørensen til samtlige 4 holdkampe.
VB var i pulje med Kolding og ABC Aaalborg. Begge puljekampe lørdag endte med
fornemme 6-3 sejre til VB, og dermed var
holdet kvalificeret til medalje-slutspillet
søndag. VB trak storfavoritterne fra Aarhus AB i semifinalen; en svær opgave, som
vi alle var klar over, og et 2-7 nederlag som
resultat (igen 2 sejre ved vores 2 DS´er !!!).

realistiske. Vores sikre DS´er + DD(Julie og
Line) + 2 mix (Gunde og Line) skulle vindes;
det var et ”must” – og de blev vundet!
Slagelse havde på dagen delt deres stærkeste konstellation på herresiden, og det
gjorde udslaget i bronzekampen: Begge
HS tabes, 1. HD og 2. HD tabes (dog i 3
sæt), og desværre tabes 1. mix (Cecilie og
Sebastian) efter en meget tæt og nervepirrende 3 sæts kamp.
Skuffelsen hos truppen, træner og forældre var til at mærke efter bronzekampen,
men trods denne ærgerlige afslutning - en
flot sæson af hele holdet ! - når det hele nu
er kommet lidt på afstand.

Bronzekampen kom hermed til at være en
match mod Slagelse, som vi i SM-grundspillet havde slået 5-4, så forhåbninger om
en gentagelse af dette resultat var absolut

VÆRLØSE BADMINTON

9

Ungdomsafdelingen

U17 mester/elite holdets vej til DM for hold
Inden holdet nåede så langt, skulle vi dels gennem mange kampe,
dels vente på at blive udtaget på et yderligt mandat.

Da vi var nummer tre i puljen, skulle modstanderen findes ved
lodtrækning, og det blev vores gamle kendinge fra Roskilde Himmelev. Inden den sene kamp lørdag lavede vi helt om på holdopstillingen i håbet om revanche fra kampen i grundspillet. Spillerne var
meget aktive i at få den optimale holdopstilling.

U17 truppen
U17 holdet, der i denne sæson har bestået af Sigrid Nerlov, Jade
Wittenkamp, Michala Udholm Knudsen, Mathias Estrup, Christian
Sonne Iversen, Rasmus Hjalgrim, David Mølgaard Christensen,
Martin Grue Andreassen og Thomas Hauskov, blev nummer 4 i
det indledende grundspil.

Efter en forrygende indsats vandt vi 5-4. F.eks. spillede de to mix’er
henholdsvis 45 og 55 minutter, før sejren var hjemme efter tre
intense sæt i begge kampe. Michala og Christian overlevede to
matchbolde i andet sæt, og Jade og Martin var konstant bagud i
første sæt med 5-6 point, for så at vinde sættet til allersidst. Kl.
21.20 kunne vi juble efter 12-timers kampdag.

Nederlaget i den sidste kamp mod Roskilde Himmelev betød, at vi
blev nummer 4 i den sjællandske pulje i stedet for nummer 2, og
dermed måtte vente på at blive udtaget til DM for hold, hvilket vi
blev i sidste øjeblik.

Søndag morgen mødte vi Aalborg i en kamp, hvor alle var trætte
og forholdsvis umotiverede - en niendeplads er ikke en stor pokal
at få med hjem. Heldigvis viste vi vores overlegenhed i de fleste
kampe og vandt en god 6-3 sejr.

DM for hold
I weekenden 13.-14. april deltog holdet i DM og var kommet i en
svær pulje med KMB2010 og Aarhus AB.

En lang weekend til U17 DM var slut, og vi endte på en 9. plads,
hvilket betyder, at vi var den bedste tre’er.

En lang holdkampsæson er overstået med U17 holdets deltagelse
i DM for hold i Roskilde Himmelev.

Vi startede ud med at tabe 2-7 til KMB2010, hvorefter vi var ved
at snuse til en sensation mod Aarhus AB, som vi kun tabte 4-5 til.
Retfærdigvis skal det siges, at vi havde tabt, da vi vandt den fjerde
kamp. Mathias havde 5-6 sætbolde mod Rasmus Gemke i andet
sæt, som han desværre missede og dermed tabte efter to flotte
sæt. Michala ydede en fornem indsats i sine singler i de to første
kampe, desværre uden at vinde.
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En stor tak til Jeppe og Pelle for god coaching lørdag, og tak til de
forældre, der bakkede os godt op igennem weekenden. Til slut vil
jeg gerne sende en endnu større tak til de unge spillere for en god
sæson og et dejligt samvær.
Mange sportslige hilsner
Bjørn Iversen, holdleder

Ungdomsafdelingen

DM - GULD, SØLV og BRONZE
til Værløsespillere

3 guldmedaljer, 3 sølvmedaljer og en bronzemedalje blev det flotte
udbytte, da Værløses topnavne i U15, U17 og U19 spillede Ungdoms-DM i starten af marts måned.
Største triumfator blev Julie Dawal Jakobsen i U15. Weekenden
før DM var hun i tre finaler i det uofficielle EM, hvilket gav to titler.
I DM i Viborg gentog hun bedriften – med den glædelige forskel,
at doublesejren denne gang blev en ren Værløse-triumf, idet hun
sammen med Cecilie Finne Ipsen levede op til topseedningen og
vandt damedoublen med en 3-sætssejr i finalen over de evige rivaler Sia Berg og Irina Andersen.
Derudover vandt Julie singlen, og også her var der ”rival-finale”
mod Irina Andersen, som sammen med Julie har været i særklasse hele sæsonen. Denne gang var det så Værløsespilleren, der løb
med sejren i to tætte sæt. Også i mix var der medaljer, idet Julie
fik sølv, mens Cecilie fik en bronze med hjem.

I U17 var Mathias Estrup blandt titelkandidaterne i såvel single
som double. I singlen tabte han desværre allerede i 2. runde til
turneringens store overraskelse, Mads Christophersen fra KBK.
Men i doublen nåede han og makkeren Christian Wolff frem til
finalen, efter at de i semifinalen slog Mikkel Enghøj og Anders Antonsen, som de har haft masser af tætte kampe mod. Også finalen
gik i tre sæt, hvor de dog måtte se sig slået af de topseedede Joel
Eipe og Frederik Søgaard.
I U19 var det Julie Finne-Ipsen, der holdt VB-fanen højt. Hun og
Rikke Søby fra Greve var topseedede i damedouble, og det levede
de i dén grad op til, da de bragede hele vejen igennem med lutter
klare to-sætssejre. Hun supplerede med en fornem sølvmedalje i
damesingle, hvor hun vandt semifinalen over Tritonspilleren Julie
Rechnagel i tre sæt. I finalen var der dog ikke meget at komme
efter mod Line Kjærsfeldt, som vandt sikkert i to sæt.
Stort til lykke med titlerne og medaljerne til Julie, Cecile, Mathias
og Julie.

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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Kvartfinalen blev endestationen for 1. holdet
Efter at fight, dygtighed og en god portion held havde bragt os i
Top-4 mellemspillet, var vi allerede i januar sikret mindst en kvartfinaleplads.
De tre kampe mod Odense, TSS og Skovshoved forløb nogenlunde
som forventet. Vi fik revanche fra kampen mod Odense i grundspillet, da vi tog over og vandt 4-2. Det bragte os kortvarigt op på 2.
pladsen, men den mistede vi igen, da vi en uge senere tabte 2-4
nede i Skælskør. Herefter var den sidste kamp mod Skovshoved
reelt uden betydning, men det blev alligevel en ganske seværdig
forestilling, hvor vi ikke var langt fra at skabe en overraskelse af
de større, selvom favoritterne stillede stærkeste hold. Det blev
dog ved tilløbet, og dermed stod vi over for en kvartfinale mod de
sidste 3 års finalister fra Greve.

Øretæve i Farum Arena
Kampen mod Greve var imødeset med stor spænding. Der var
både TV-dækning og masser af tilskuere, og selvom nogle af kampene havde ret klare favoritter, så lignede det sammenlagt noget,
der godt kunne blive både rigtig spændende og evt. ende i Golden
Set.
Men sådan gik det desværre ikke. Det startede ellers nogenlunde
planmæssigt, da de tre første kampe endte med sikre sejre. Greves
Linda Zetchiri kæmpede bravt i damesinglen, men var oppe mod
overmagten i skikkelse af Tine Baun. I mixen og damedoublen var
det samme tilfældet, blot med modsat fortegn, idet Greves Jonas
Rasmussen og Christinna Pedersen vandt sikkert mod Maria Helsbøl og Rene Mattisson, mens Kamilla Juhl og Rikke Søby vandt lige
så klart i damedoublen over Josefine Van Zaane og Thilde Iversen.
Dermed stod det 2-1 til Greve inden de tre rene herrekampe. I den
første og for Værløse på papiret sværeste, gik Mikkel Mikkelsen
til makronerne mod Joachim Persson, og Mikkel havde 5-pointsføringer undervejs i begge sæt. Men Joachim Persson viste klassen og rutinen ved at hente Mikkelsen i begge tilfælde, og med to
gange 21-18 bragte han Greve op på 3-1.
Heller ikke det var helt uventet, og tilbage var stadig to kampe, der
på forhånd syntes inden for rækkevidde for Værløsemandskabet.
Men der kom desværre aldrig spænding på, idet vores herredouble med Anders Kristiansen og Rasmus Mangor havde en off-day,
som sjældent er set. Det udnyttede Mikkel Elbjørn og Mikkel Delbo
til at vinde en chokerende stor sejr på 21-10, 21-9. Dermed var
holdkampen afgjort, uden at Kasper Ipsen og Rasmus Messerschmidt behøvede at spille deres kamp til ende.
Med tre stensikre 2-sætssejre samt Perssons gevinst mod Mikkelsen, kunne der ikke sættes en finger på Greves gevinst. Men
det var ærgerligt, at kampen ikke fik den intensitet og nerve, som
kulissen berettigede til. På papiret var det lidt af en øretæve, men
alligevel viste kampen også, hvor lidt der egentlig skal til for at
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ændre slagets gang: Alle kampe, bortset fra herredoublen, gik på
samme vis, som da Værløse vandt en yderst dramatisk forestilling
i Golden Set mod Greve i grundspillet. Men det var altså Greve,
der slog til på denne aften og dermed spillede sig i semifinalen
mod Skælskør.
Således sluttede Værløse på 5. – 6. pladsen, hvilket overordnet
må siges at være et tilfredsstillende resultat. Mestre blev i øvrigt
Skælskør via en finalesejr på 4-3 over favoritterne fra Skovshoved
d. 18. april i Farum Arena. Greve fik bronzen ved to dage tidligere
at slå Vendsyssel 4-2.

2. holdet flot nr. 4 i 1. division
2. holdet har i år haft mange mandskabsproblemer; Tre mand ude
mere eller mindre hele sæsonen og indimellem også et par skader
oppe på 1. holdet har undertiden gjort både forberedelserne og
kampene meget vanskelige.
På den baggrund er det næsten utroligt, at vi slutter så flot som
tilfældet er. Med 5. pladsen i grundspillet kom vi over med et nogenlunde udgangspunkt i forhold til at undgå den endelige 7. eller
8. plads. Men at det ligefrem skulle lykkes at rykke opad i tabellen,
var der ikke mange, der kunne have forudset.
Men sådan gik det, ikke mindst takket være en fantastisk start på
slutspillet med 8 points i de tre første kampe. Første opgave var
det absolutte nøgleopgør i bestræbelserne på at blive i rækken,
nemlig udekampen mod bundholdet Randers. En sejr her ville definitivt sætte jyderne af og samtidig bringe os godt fri af 7. pladsen.
Og det lykkedes at få alle tre points efter en kamp, hvor vi vandt
alt med piger i, og hvor Emil Vind satte trumf på ved at slå Kasper
Ødum i 1. herresingle og vinde 3. herredouble med den 16-årige
debutant, Mathias Estrup.
Herefter fulgte en kæmpe overraskelse, da holdet tog ud til Hvidovre og besejrede rækkens nok bedste hold med 7-6. Denne gang
var vi oppe mod nogle af rækkens bedste piger, men tilstedeværelsen af Karina Sørensen, som sæsondebuterede i denne kamp,
blev altafgørende, idet vi vandt begge mixer og begge damedoubler – fire kampe, som vi alle tabte i det omvendte opgør. De tre
sidste sejre stod der igen Emil Vind og Mathias Estrup på, idet
Estrup denne gang også vandt sin herresingle. Og så husker man
fra kampen også en helt utrolig indsats af Jeppe Ludvigsen og
Lars Klintrup, der efter sejr i første sæt i den umulige 1. herredouble ikke var langt fra at skabe en decideret sensation i andet. Det
lykkedes dog ikke, men med 7-6 sejren var vi så tæt på redning,
som man næsten kunne være uden at være helt sikker.
Det blev vi i 3. runde i starten af marts, da Triton blev sendt hjem
til Ålborg med et 8-5 nederlag. For tredje gang i træk var der
fuldt hus i de fire damekampe, og denne gang var det så Mathias

Eliteafdelingen

Rud, der på herresiden stod for to sejre i
hhv. 2. herresingle og 2. herredouble med
Morten Estrup. Da Vind og Mathias Estrup
havde vundet deres singler var vi oppe på
8, og så var der råd til, at de lidt unødvendigt led deres første nederlag sammen i
double, da Triton fik lov at løbe med sejren
i 3. herredouble.

3. holdet klarede den –
4. og 5. holdet må ned

Men pladsen i næste års 1. division var
hjemme. Og efter en meget lidt intens forestilling ude mod Gentofte 2, hvor vi tabte
5-8, rundede holdet af med at slå KBK 8-5
og dermed sikre sig den meget flotte samlede 4. plads.

Og det gjorde 3. holdet så – meget bogstaveligt. Allerede i sidste grundspilskamp
var Dennis Prehn hidkaldt til forstærkning,
og i den første og meget afgørende slutspilskamp på udebane mod Charlottenlund

Både 3., 4. og 5. holdet i hhv. 3. division,
Danmarksserien og Sjællandsserien var
i alvorlige vanskeligheder forud for slutspillet. Alle tre hold sluttede næstsidst i
grundspillet og skulle derfor hive noget
ekstra op af hatten, hvis de skulle overleve.

blev ingen ringere end træner Tanja Berg
sendt i spil for første gang i 9 år.
De to mere end gjorde deres skyldighed,
da de sammen vandt 2. mix, mens Tanja
sammen med Helle Stærmose også vandt
første damedouble. Begge de kampe var i
tre sæt, og det blev Dennis’ 1. herredouble
også. Den blev dog tabt knebent, men det
var til at leve med, da vi vandt alle holdkampens øvrige fire tre-sættere og dermed
hev en 7-6 sejr i land i en kamp, hvor U17
spilleren Michala Knudsen efter et par tilløb i de foregående kampe også fik sin første sejr i 3. division.

Mikkel Mikkelsen, foto:www.fjerbolden.dk
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Den efterfølgende kamp mod det bedste
hold i nedrykningsspillet, Holbæk 2, blev på
alle måder årets højdepunkt for 3. holdet,
både spillemæssigt og stemningsmæssigt. Dennis Prehn var med igen, og som
følge af Karina Sørensens comeback på
2. holdet, havde 3. holdet fået yderligere
forstærkning oppefra af Camilla Madsen.
Begge satte deres præg på begivenheden
med i alt 4 sejre i mix og double, men ellers
huskes kampen især for, at vi ved stillingen
2-2 vandt alle fire herresingler i tre sæt –
og i den forbindelse ikke mindst, at Michael
Svejsø vandt over Peter Espersen efter at
have været nede med 14-19 i tredje sæt.
Det nederlag knækkede modstanderne for
alvor, og da Camilla Madsen og Helle Stærmose i en stor fight vandt meget tæt i tre
sæt i 1. damedouble, endte det hele med en
flot, flot 9-4 sejr.

14 VÆRLØSE BADMINTON

Med disse to kampe som ballast blev de
resterende opgør mod nr. 7 og 8 fra den
anden pulje en formsag. Og med 11-2 sejre
over dem begge spillede holdet sig meget
overlegent i sikkerhed.
Så godt gik det desværre ikke med 4. holdet. Den første kamp ude i Lyngby så meget vanskelig ud, og det blev da også til et
nederlag på 4-9. Altafgørende blev den efterfølgende kamp mod KBK 4, som vi nærmest skulle have tre points mod for at have
en chance for at blive i rækken. Men efter
en meget spændende match måtte vi se
os slået med 7-6 efter et tre-sæts nederlag i den sidste herredouble.
Hermed var holdets skæbne reelt beseglet, og da de to sidste kampe mod Skibby
og Lillerød 3 også blev tabt, endte vi på
sidstepladsen. Med tabet af et par double-

herrer undervejs og de mange dameafbud
højere oppe, må vi bare konstatere, at vi
fraset herresinglerne ikke rigtig har kunnet
være med i Danmarksserien i år. Men med
masser af unge spillere på vej frem, skulle
der være fine chancer for, at vi kan komme
hurtigt tilbage igen.
Også 5. holdet må en række ned – og det
er der ikke så meget at sige til. Fraset sejre over de to andre nedrykkere og et enkelt point i Farum og Ølstykke, har vi tabt
2-cifret hver gang. For et hold med mange
unge spillere har Sjællandsserien generelt
været et nummer for højt. Men der skulle
være basis for en god sæson i næste års
Serie 1.
Alle slutstillinger og resultater kan ses under punktet senior på vores hjemmeside.

Eliteafdelingen

Tine Baun fik den fortjente afsked
Det var en velbesøgt Farum
Arena, der torsdag den 18.
april lagde gulv til Tine Bauns
afskedskamp som professionel
mod Camilla Martin. Det blev
lige præcis den festkamp, som
man kunne have håbet på. Tine
vandt kampen i to sæt. Nu venter en ny karriere som ren klubspiller i Værløse.

Forud for dette års holdfinale mellem
Skovshoved og Team Skælskør-Slagelse blev der sat et festligt og passende
punktum for den professionelle karriere
for én af dansk badmintons største og
mest vindende spillere i nyere tid, nemlig Tine Baun.
Det skete med en optaktskamp til finalen i Badmintonligaen, som fremover vil
være den turnering, man kan se Tine

spille i. Tines modstander denne aften
var hendes forgænger som ubestridt
badmintondronning, Camilla Martin.
Vægtskålen var tippet
For ti år siden var det utænkeligt at se
Tine koste rundt med Camilla Martin på
en badmintonbane. I denne kamp var
det dog tydeligt at se, hvem der blot for
nylig havde indstillet karrieren, og hvem
der først for nylig var begyndt at spille
holdbadminton igen efter 7 års pause.
Camilla Martin prøvede det bedste, hun
havde lært og lykkedes endda i flere
omgange med at underholde publikum
og slå både vindere og finter. Men ikke
overraskende fik Tine hevet sejren hjem
i to sikre sæt. 21-13, 21-13 vandt den
tredobbelte All England-vinder med.
Resultatet var dog langt fra det vigtigste ved kampen. Det vigtigste var nemlig, at Tine Baun fik sagt farvel til sit trofaste hjemmebanepublikum.
Det stående bifald, hun modtog efter at
være blevet hyldet af Team Danmarks
formand, Frank Jensen, er symbol på
den betydning, hun har haft for dansk
badminton, og hun vil i den grad blive
savnet af fans både i Danmark og resten af verden. Men som nævnt, vil der
fortsat være mulighed for at se hende
spille i ligaen – og som en journalist
også fik spurgt ind til, mon så ikke også
Tine kunne tænkes at dukke op i et kommende DM, evt. i en double…..

Tine Baun, foto:www.fjerbolden.dk
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Pensionisterne

Nyt fra pensionisterne
Her i pensionistafdelingen kan vi glæde os over fortsat øget engagement omkring flere af klubbens aktiviteter, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i forbindelse med de netop afholdte regionsmesterskaber for pensionister, hvor Værløse vandt 6 ud af 12
mesterskaber og dermed blev den mest vindende klub.
I forhold til tidligere år er der tale om en betragtelig fremgang,
som ikke mindst skyldes en styrkelse af damesiden, hvor der har
været tilgang af flere stærke spillere.

Tilslutningen omkring de ugentlige spilledage er nu så stor, at enkelte spillere ikke kan komme til at spille umiddelbart, når de møder. Mange af spillerne starter allerede omkring kl. 09.00, hvor
der enkelte gange har været fuld belægning i begge haller. Vi skal
på et møde den 18. april drøfte, hvorledes vi bedst muligt kan minimere evt. ventetid på at spille. Vi regner dog med, at problemet
vil være minimalt her i foråret, hvor flere medlemmer går i gang
med udendørs aktiviteter som tennis og golf.

Venlig hilsen
Carit Wain

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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Veteranafdelingen

Veteranafdelingen
DM for spillere over 35 år blev i år afholdt i Randers den 16./17.
marts. Der var deltagelse af 7 spillere fra VB i årets DM, og også
i år kom der metal med hjem.
I +35 herresingle opnåede Lars Klintrup og Frank Johannsen, henholdsvis sølv og bronze, og sammen i herredouble blev det til en
fornem sølvmedalje. Tillykke til Lars og Frank. Pernille Skjøt fik
endnu engang medalje og denne gang i +50 damedouble med
Helle Sjørring fra Hvidovre, hvor det blev til sølvmedalje i en meget
tæt finale, der blev tabt 20-22 i 3. sæt. Også stort tillykke til Pernille.
Endelig blev det til en flot sølvmedalje til Henrik Andersen i +60
mix-double, hvor han spillede sammen med Lis Garhøj, Humlebæk.
Tillykke Henrik!
VB havde i år tilmeldt 1 hold til årets DM for hold. Det var i rækken
for spillere mellem 45 og 54 år. Desværre var vi havnet i en svær
pulje og tabte til henholdsvis Hvidovre (de senere vindere) og Lillerød. Det er alligevel en meget hyggelig turnering med masser af
spil, godt humør og møde med ligesindede fra andre klubber. Så
næste år opfordrer vi alle spillere over 35 til at melde sig, så vi kan
melde nogle flere hold til.

Lars Klintrup og Frank Johannsen

Kirke Værløsevej 38, 3500 Værløse – Tlf. 44 48 44 45 – www.furesøhørecenter.dk
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Veteranudvalgets beretning for
sæsonen 2012/2013
Undertegnede blev valgt til formand for veteranafdelingen i august måned, lige før
holdturneringen gik i gang. Jeg overtog
jobbet fra Jeanet Errebo Larsen, som gerne ville trække sig, da hun jo som formand
for hele klubben på så mange andre måder
gør et arbejde for klubben.

Veteranafdelingen havde tilmeldt 5
hold til holdturneringen:
3 + 40 hold
1 + 50 hold
1 + 60 hold
Alle vores + 40 hold har klaret sig og bliver
i deres respektive rækker, dog på et hængende hår, må vi nok indrømme.
Vores +50 hold og + 60 hold blev begge
Sjællandsmestre tilmed i overlegen stil.
+ 50 vandt samtlige holdkampe, fik 23 ud
af 24 mulige point og havde en score på
69-19.
+ 60 spillede en kamp uafgjort, fik 19 ud af
20 mulige point og havde en score på 346.
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Så man kan jo nærmest sige, at vi bliver
bedre jo ældre, vi bliver - det er ikke så ringe endda. Og dog...
Vi kunne godt bruge et par friske ”unge”
40-årige på vores + 40 hold, så vi håber
på, at holdspillere på klubbens seniorhold,
efterhånden som de bliver 40 år, har lyst
til at spille med os, både til træning og i
holdkampe.
Vi er en flok glade badmintonspillere, der
ud over spillet også nyder samværet i cafeteriaet efter træning og kamp.
Vi deltager også i individuelle turneringer,
og vi har opnået et par gode resultater i
sæsonens løb.
Preben Dyhr vandt Landsdelsmesterskaberne i herresingle for spillere i +45
Lars Schnoor og Ilse Langhorn vandt Mixdouble +60, Pernille Skjøt og Helle Sjørring
vandt damedouble +50 både i Hvidovres
turnering og i Østmesterskaberne.
Thomas Nielsen og Bo Elvers vandt herredouble +50 i Hvidovre.

Veteranudvalget består af:
Jeanet Errebo Larsen, Ole Riis, Allan Kristiansen og undertegnede
Pernille Skjøt

Veteranklubmesterskaber 2013
Klubmesterskaberne i veteranafdelingen
afvikles som en ”stærk/svag”-turnering i
doublerækkerne for at give nogle lige og
spændende kampe. Alle medlemmer af VB,
som er fyldt 35 år, inviteres til at deltage.

Årets klubmestre i +35 blev:
Damedouble: Alice Riis og Naja Panduro
Herredouble: Lars Knudsen og Preben
Dan
Mixdouble: Jeanet Larsen og Per Nielsen
Herresingle: Endnu ikke fundet ved redaktionens slutning

Klubinfo

Beretninger til årets generalforsamling

Eliteformandens
beretning 2013
Sæsonen 2012/2013 har været en sæson, som har været svær at sætte ind i
gængse begreber som god eller dårlig.
Set fra et resultatmæssigt synspunkt har
det egentlig været fint. 1. holdet i Badmintonligaen kom for 6. år i træk i top 4 i
grundspillet og var dermed igen med blandt
de allerstærkeste. At vi røg ud i kvartfinalen er heller ikke nogen katastrofe, idet vi
med vores begrænsede budget ikke kan
forvente at spille med om medaljer hele tiden.
Når slutindtrykket alligevel er lidt ”tungt”,
hænger det sammen med, at resultatet
primært blev grundlagt af en helt fantastisk start med 8 points i fire kampe mod
de fire hold, der siden kom i semifinalerne
og spillede om mesterskabet. Men herfra
spillede vi først et par ikke særligt gode
kampe, dernæst måtte vi stille op helt eller
delvist uden vores to absolut største navne, Tine Baun og Anders Kristiansen, i de
næste. Det gjorde de sidste kampe i grundspillet hårde at komme igennem, selvom
vores trænerteam fik håndteret situationen så godt, at vi alligevel – også takket
være en god portion held med de øvrige
resultater – fik sneget os med i topslutspillet.
Her spillede vi tre fornuftige kampe mod
Odense, TSS og Skovshoved, men den med

store forventninger imødesete kvartfinale
mod Greve blev trods TV-dækning og masser af tilskuere noget af en fuser, idet vi
blev kørt midt over i tre kampe og tabte
4-1.
På den arrangementsmæssige side var
det et klart hit, at dele kampene op mellem
Værløsehallerne og Farum Arena. Kampene i Værløse har været fint besøgt, og der
har været en god og intens stemning. Og
de to kampe i Arenaen mod Skovshoved og
Greve har båret præg af at være mere
”særlige” arrangementer, fordi vi ikke er
der så tit, og det har gjort det muligt at
gøre mere ud af dem, ligesom der også har
været fint med tilskuere derude. Så der er
ingen tvivl om, at vi anvender samme praksis til næste år.
2. holdet i 1. division sluttede på en imponerende 4. plads i 1. division. Resultatet er
nærmest utroligt i betragtning af, at 3
stensikre stamspillere har været ude stort
set hele sæsonen, krydret med Tines’ og
Anders’ fravær på 1. holdet i slutningen af
efteråret. Af samme grund måtte vi også
sluge et par nederlag i træk i den værste
periode, men vi slap alligevel fra grundspillet på en fin 5. plads. Og da slutspillet mellem de seks nederste gav hele fire sejre og
kun et enkelt nederlag, kom vi fornemt i
mål.

Når man alligevel husker året som et hårdt
et af slagsen også for 2. holdet, hænger
det sammen med den store usikkerhed,
der hele tiden har været om, hvem der var
til rådighed hvornår. Det har gjort det meget svært at optimere forberedelserne til
kampene for både spillere og træner. Og vi
håber meget på, at det vil ændre sig til den
kommende sæson, så optakten og dagligdagen bliver sjovere at arbejde i, end den
har været i denne sæson.
Økonomisk ser det ud til, at vi kommer rimeligt ud af året. Vores udgifter rammer
nærmest budgettet til punkt og prikke,
mens vi på indtægtssiden i skrivende stund
mangler ca. 20.000 for at det kan balancere.
Afslutningsvis vil jeg som vanligt gerne sig
tak til de mange mennesker, der har hjulpet
til med at holde hjulene i gang på Eliteområdet – trænere, bestyrelsen og alle dem,
der stiller sig til rådighed ved afviklingen af
1. holdets kampe, både i Værløse og i Farum Arena.

Anders Nielsen
Eliteudvalgsformand
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Seniorformandens
beretning 2013
Sæsonen 2012/13 har som den foregående budt på en del udfordringer på seniorplan.
Skader og diverse frafald på specielt pigesiden har gjort det rigtigt svært for holdene.
Således havde 3. holdet i 3. division et meget skidt udgangspunkt efter grundspillet,
hvor vi blev næstsidst. Heldigvis var der et
par jokere, der stillede sig til rådighed i slutspillet, og her lykkedes det at få 11 af 12
mulige points og dermed sikre overlevelsen. Ligesom 2. holdets forbliven i 1. division, så er et 3. hold i 3. division også meget
vigtigt for bredden i det samlede senior
set-up. Så det var en stor lettelse, da vi
overlevede slutspillet.
Regningen for skader og frafald blev betalt
af 4. og 5. holdet, som begge undervejs
måtte se i øjnene, at de til næste sæson
spiller en række lavere end i år. Som kampene har udviklet sig virker det dog til, at de
sportslige udfordringer stadig vil være OK i
hhv. Sjællandsserien og Serie 1, om end
herresinglerne på 4. holdet nok bliver lige
stærke nok. Men 4. holdet står med gode
muligheder for at rykke hurtigt op igen, og
alt i alt trænger vi til en sæson med flere
succesoplevelser, end vi har haft i år.
6., 7. og 8. holdet var i år tilmeldt i de nye
holdstørrelser, som Badminton Sjælland
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udbød, således at vi havde to herrehold og
et hold med 4 herrer og 2 damer. Det letter klart muligheden for at samle hold, at vi
fra år til år kan tilpasse holdstørrelserne
efter spillermaterialet. Og som det ser ud
nu, så fortsætter vi med mindst et herrehold og et blandet 4+2 hold.
Træningsmæssigt burde vi ikke kunne klage, eftersom vi fortsat har et setup på T1
med to supergode og engagerede trænere
i Tanja Berg og Anders Kristiansen, mens vi
på T2 træningen i år har haft fin dækning
med Morten Olsen om mandagen og Jeppe
Ludvigsen om torsdagen. Udfordringer er
der dog altid, og i år har de to største været en til tider stor niveauspredning på T1,
både hvad ambitioner og niveau angår,
samt et setup for de bedste U17 spillere,
der har indbefattet rigtig mange forskellige
trænere. Begge dele arbejder vi på at udbedre til den kommende sæson, og i den
forbindelse er vi glade for at kunne byde
velkommen til Camilla Sørensen som træner i seniorafdelingen. Hun vil fra næste år
have både U17 Elitetræningen og T2 træningen to gange om ugen, og dermed skulle
vi gerne få den sammenhæng for ”overgangsspillerne”, som vi har savnet i år.
I veteranafdelingen har holdene i år vundet
rigtig mange damekampe, mens vi på herresiden har været mere sårbare. Det sid-

ste har været en væsentlig årsag til, at 2.
og 3. holdet kun lige blev hængende i hhv.
mester- og A-rækken. 1. holdet kom igen i
år i Medaljeslutspillet i Eliterækken, hvilket
var den primære målsætning for holdet.
I de ældste årgange er vi suveræne på
Sjælland. Både 50+ og 60+ holdet blev
Sjællandsmestre i overlegen stil. De to hold
vandt tilsammen 17 ud af 18 mulige kampe.
Økonomisk har vi igen i år holdt budgettet,
På Sportscamp har vi været belastet af
udgifter til afslutningen på sagen med den
tidligere forpagter, og i det store regnskab
har vi også måttet acceptere øgede udgifter til de øverste holds mange udekampe i
Jylland.
Alt i alt har vi skullet finde omkring 25.000
kr. andre steder i regnskabet. En væsentlig
besparelse på turneringer samt mindre
besparelser på læge- og dommerudgifter
har bragt os i mål, og alt i alt må afdelingens regnskab, betegnes som tilfredsstillende.

René Mattisson
Seniorudvalgsformand
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Motionistudvalgsformandens
beretning 2013
Endnu en sæson er gået med mange aktiviteter i motionistafdelingen.
Motionistturneringen
Lige som foregående år har motionistturneringen bestået af 7 hold med hver 24
spillere, som har kæmpet og svedt for at
sikre sig 1. pladsen til holdet.
Motionistturneringen blev afsluttet lørdag
den 13. april, og spændingen var i top til
det sidste. Tre hold lå i spidsen, men allerede i den første kamp blev det afgjort, at
hold G blev til Guldholdet med en overbevisende sejr på 16-8. Der var pointlighed
mellem hold C og D, men førstnævnte kom
sikkert ind på 2. pladsen med en overbevisende sejr på 16-8, hvor hold D fik uafgjort
med 12-12.
Efter en hurtig make-over mødtes motionisterne igen kl. 18 til middag i caféen. 55
motionister deltog og blev bænket til en
tre retters menu med tilhørende præmieuddeling til vindere, to’ere og sokkehold.
Årets præmier var fra Forza - flotte badmintontasker, som det fremover vil være
nemt at spotte vinderholdet på, samt toilettasker og håndklæder til to’erne. Motionistudvalget blev også begavet med 3 flasker god vin for årets indsats - TAK for det.
Resten af aftenen gik med højrøstet tale,
fællessang og dans. Partyet blev lukket
ned omkring midnat, og flere drog hjemad
med godt humør.
Vores holdledere har ved hver spillerunde
gjort en stor indsats for at få deres spillere til at møde op samt sikre, at der blev
skaffet reserver. Denne indsats har betydet, at vi har haft ganske få udeblivelser i
år. Stor tak til dem.
Vi mangler til stadighed spillere til motionistturneringen. Jeg vi derfor opfordre alle
til at reklamere for vores hyggelige turne-

ring, som meget gerne skulle kunne fortsætte i den nuværende form. Har du, eller
kender du nogen, der har, lyst til at deltage
i motionistturneringen, så send en mail til
Motionist@badminton-vb.dk
DGI turneringen
Af vores 8 DGI hold vil jeg gerne fremhæve
VB4, som suverænt vandt serie 2, og dermed rykker op i serie 1. Dette indebærer,
at vi i den kommende sæson har 3 hold i
serie 1. Stort tillykke til holdet. Herreholdet
blev nr. 2, og de resterende hold endte i
sikkerhed midt i rækkerne.
Fællesspil søndag og onsdag
Disse træningssamlinger kører rigtig
godt. Spillerne møder altid glade op og giver den hele armen. Der bliver kæmpet på
banerne under spillerunderne, og spillerne
er begyndt at træne det, de har lært – det
er en fornøjelse at sidde i buret og høre og
se, hvordan der bliver gået til den rundt på
banerne. Desværre stopper Morten som
træner efter denne sæson, og der arbejdes på at finde en ny træner til næste sæson. Der er ledige pladser søndag og kort
venteliste til begge fællesspil onsdag.
Nytårsturneringen
Traditionen tro afholdtes der nytårsturnering søndag mellem jul og nytår. Ca. 70 spillere var mødt op til 4 timers fornøjelig badminton. Vi afsluttede dagen med middag i
cafeen.
LDM for motionister
I januar afholdt DGI landsdelsmesterskaber for motionister, i samarbejde med motionistudvalget. Her opnåede Værløse badminton en førsteplads.
Pool-cup 2013
Pool-cup 2013 blev afholdt 2 - 3 marts. Efter flere års tilbagegang i deltagerantal
syntes kurven at være knækket, idet der i

år var 166 tilmeldte par. Ca. 40 par mere
end sidste år. Værløse sikrede sig 2 førstepladser og 2 andenpladser.
Klubmesterskaberne
Bliver i år afholdt de 2 sidste onsdage i
april.
Ved sæsonens afslutning
Inden motionistudvalget kan holde sommerferie, skal vi have planlagt motionistturneringen for 2013-2014. På nuværende tidspunkt er det uvist, om vi kan
opretholde turneringen i den nuværende
form, da afgangen på damesiden har været større end forventet. Vi håber dog på
at få fat på det nødvendige antal spillere.
Har du, eller kender du nogen, der har, lyst
til at deltage i motionistturneringen så
send en mail til Motionist@badminton-vb.
dk. Turneringen forventes klar umiddelbart
før sommerferien.

Jeg vil også gerne sige tak til motionistudvalget for deres store arbejde og engagement. Desværre fortsætter Morten Bonke Nielsen ikke i udvalget. Vi arbejder på at
finde en erstatning. Tak til Morten.
Jeg vil slutte med at ønske alle motionister
en rigtig god sommer og på gensyn efter
ferien. Husk at kigge på hjemmesiden, www.
badminton-vb.dk og på opslagstavlen i hallen. I kan altid tilmelde jer diverse turneringer og aktiviteter, også selv om I ikke er på
hold, men ”kun” har en banetid. I er altid velkomne til at kontakte udvalgets medlemmer – forslag, kommentarer og gode ideer
modtages MEGET gerne.

Lene Lund Clausen
Motionistudvalgsformand
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Ungdomsformandens
beretning 2013
Et forrygende år er gået, og det er tid til
endnu en beretning fra ungdomssiden.
Vi har stadig stor tilgang af ungdomsspillere og selvfølgelig også lidt afgang, men vi er
stolte af, at vi har så mange ungdomsspillere. Hele 260 spillere. Det vil heldigvis
også sige, at hallen er fyldt op med glade
spillere fra mandag til fredag, og det er jo
fantastisk. Lørdag er hallen desuden fyldt
op med mange yngre spillere og deres forældre, som deltager på vores successfulde miniton træning.
Vi har i denne sæson været så heldige, at
alle vores super gode trænere og hjælpetrænere valgte at fortsætte deres trænergerning hos os, og det har givet os en stabil
klub og træning. Det bevirker også, at der
har været og stadig er stor aktivitet i hallen, og at vi igen i år har kunnet tilbyde mange forskellige slags træninger for store og
små samt træninger på forskellige niveauer og inddelt i alderstrin. I år har vi igen
valgt at integrere mange af vores U17-spillere i seniorafdelingen, så de langsomt
vænner sig til seniorregiet og håber dermed at kunne fastholde mange af dem som
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seniorspillere, da det ikke altid er lige let at
forlade de trygge rammer på ungdomstræningen. De deltager dog stadig i ungdomstræningen, så de også bruges som
sparring hos de jævnaldrende spillere.
Der har også været stor aktivitet på holdplan. Hele 15 ungdomshold har vi haft tilmeldt lige fra U9 til U17, så det må siges at
være en stor fremgang. Vi har for første
gang haft hele to U9 hold tilmeldt, og de
yngre har haft stor glæde af dette. Herudover har vi stillet med to Elite/Mesterrække hold i hhv. U15 og U17, tre A-hold i hhv.
U11, U13 og U17, tre B-hold i U11, U13 og
U15, et U11C hold og tre D-hold i hhv. U13
og U15. Vi er meget glade for den tilgang af
hold, da det er en god måde at forbedre og
styrke kammeratskabet mellem spillerne
på, ikke kun på samme træning, men i høj
grad også på tværs af træningerne. Vi har
også fået nogle flotte resultater hevet i
land.
En af grundene til, at vi kan stille med alle
disse hold, er, naturligvis, at mange forældre har påtaget sig opgaven som holdledere. Det indebærer et stort stykke arbejde

med bl.a. at indkalde spillere, lave holdopstillinger, indberette resultater og sørge
for kørsel etc. Til disse forældre vil vi sige
TUSIND TAK for jeres store indsats, og vi
håber, at mange af jer har mod på at gentage succesen til næste år. Faktisk har vi
allerede fået tilsagn fra nogle. Vi har også
brug for en forældre, som sammen med
USU kunne have lyst til at blive holdansvarlig for alle vores hold eller måske dele arbejdet med en anden. Så hvis der skulle sidde
en eller nogle forældre, som skulle have
lyst til dette, så er I velkomne til at kontakte
USU-formanden.
Også i de individuelle turneringer har vi set
en stor stigning i antal spillere, som tilmelder sig turneringer, ikke kun ved hjemmeturneringer, men også ved turneringer arrangeret af andre klubber. Der har været
arrangeret en fælles tur til en U9 turnering
og nogle af Elite2 spillerne tog på en fælles
tur til en jysk turnering. Dette kunne heller
ikke lade sig gøre, medmindre der var nogle
forældre, som påtog sig denne opgave, og
vi siger også Tusind Tak til dem.
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I forbindelse med deltagelse i de individuelle turneringer har mange af vores spillere
opnået utrolig flotte resultater, og utallige
er rykket op i klassificeringen i løbet af
året.
Her skal vi lige nævne, at det igen i år til DM
blev til medajler til Værløsespillerne - ialt 3
guld, 3 sølv og 1 bronze fordelt mellem Julie Dawal Jakobsen, Cecilie Finne-Ipsen,
Mathias Estrup og Julie Finne-Ipsen
Lige som sidste år har vi også fået udtaget
flere spillere til DGI Landsdelsstævnerne i
Jylland. I alt tilmeldte der sig én spiller i U11,
syv i U13, seks i U15 og fire i U17/U19.
Også her kom flere flotte resultater i hus til
Værløse.
Værløse Badminton har også afviklet hele
6 ungdomsturneringer i denne sæson. Vi
har afholdt vores første juleturnering, og
senere i år har vi også U12 kvalifikationsstævnet på listen, som afvikles i maj. Alle
disse turneringer er med til at give en pæn
indtægt til ungdomssiden, hvilket bl.a. har
givet mulighed for ansættelse af flere træ-

nere og indkøb af diverse materialer og
ketsjere til ungdommen. Afholdelse af turneringerne havde selvfølgelig ikke været
mulig, hvis vi ikke havde haft Siv Jønsson til
at tage turen fra Luxembourg til Værløse
for at afvikle turneringerne og selvfølgelig
alle de frivillige forældre, som har ydet en
stor indsats ved disse. USU takker alle for
deres hjælp.
I løbet af året har USU afholdt opstartsweekend for elitespillerne og juleafslutning for hele ungdommen. I år havde vi den
største tilslutning til juleafslutningen, som
vi nogensinde har haft, og det er jo dejligt at
så mange spillere har lyst til at deltage. Det
gav selvfølgelig også lidt udfordringer med
at have plads til 84 spillere, som var mødt
op og til den efterfølgende æbleskivespisning. Der var dog smil og mange sjove oplevelser, så det må siges at have været en
succes, som vi kan takke både den store
trænerstab for og de forældre, som hjalp
til med afviklingen. Afslutningen på sæsonen sker med afviklingen af klubmesterskaberne, som vil være i slutningen af maj.

Jeg vil takke bestyrelsen og USU for godt
samarbejde og deres indsats på ungdomsområdet og for al den fritid, de lægger i
klubben.
En stort TAK skal også gives til trænerne
og hjælpetrænerne for deres store og initiativrige indsats, som gør, at vi kan tilbyde
træning til så mange spillere, og som også
har medvirket til udviklingen af rigtig mange dygtige spillere.
Tak til spillerne for altid at møde glade og
ivrige op til træningen og med lyst til at
spille badminton.
RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE.

Susanne Have
Ungdomsudvalgsformand
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Bymidten 36 D

3500 Værløse
Centrumgade 8
2750 Ballerup
Søborg Hovedgade 201, 2
2860 Søborg
Adv. Ulrik Møller (H)
Adv. Eivind Gormsen (H)
Adv. Nete Dahl-Sørensen

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

Annoncer

NORDICSPORTCENTER BSP IC
Nordicsportscenter
Ryttergårdsvej 118 st., Team Danmarkhuset - Farum
Vi udfører alt byggeri
og renovering inden for:
•
•
•
•
•
•

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

Teleparken
Hovedentreprise - Nybyg

Ellekær 14, 2730 Herlev
Tlf.: 44 94 11 66 | Fax: 44 94 11 45
info@jonsson.dk | www.jonsson.dk
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 vejledning og rådgivning om pleje og foder
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Læs meget mere på www.furesodyreklinik.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
SVENDSEN+HEINSB K Aps
Værktøjsindustri
Kirke Værløsevej 26
DK-3500 Værøse
Tlf.: 44 48 17 71
Fax:44 48 16 20

FORM

VÆRKTØJ
DANMARK

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

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

FURESØ DYREKLINIK  KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 B  3500 VÆRLØSE  TLF: 44 48 00 10
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Bestyrelse 12/13
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
Stiager 8, 3500 Værløse
Mail
		
Spillested
Værløsehallerne
Tlf.
Stiager 8, 3500 Værløse
Mail
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kontor@badminton-vb.dk
44 48 12 01
driftsleder@ifvaerloese.dk

Udvalg 12/13

VÆRLØSE

BADMINTON

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

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

