FORMANDENS BERETNING 2016/2017
Så er vi ved at nå til vejs ende på sæsonen 2016/2017 – min første som formand for klubben.
Det var med en blanding af tryghed og spænding jeg gik ind til denne opgave. Tryghed, fordi det var min opfattelse, at der i de forgangne år med Jeanet i spidsen var skabt et solidt ledelsesmæssigt fundament med god
stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen at bygge videre på. Spænding, fordi jeg trods mange forskellige poster i
klubben ikke havde prøvet at sidde i spidsen for en bestyrelse før.
Jeg er glad for at kunne konkludere, at antagelsen om fundamentet var korrekt. Jeg synes, vi har en meget
sammentømret ledelse, hvor vi grundlæggende bakker op om hinandens aktiviteter. Og det til trods for, at vi
stadigvæk har meget lidt penge at rutte med til de mange aktiviteter, vi gerne vil holde kørende og udvikle i alle
afdelinger.
Driftsmæssigt har vi i denne sæson fået et stort løft, idet Ann-Lis Gregersen sidste forår stillede sig til rådighed
til arbejdet med klubbens medlemsadministration, herunder vores mailkommunikation med medlemmerne, vedligeholdelse af data og effektuering af indmeldelser. Selvom det gik meget trægt med at komme IT-mæssigt op
at køre, har Ann-Lis hele vejen igennem vist initiativ og entusiasme i forhold til opgaven, og jeg vil gerne på
vegne af hele klubben sige en meget stor tak for indsatsen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at de nødvendige
redskaber er optimalt kørende til den kommende sæson.
Udviklingsmæssigt var det fra start min intention, at vi, i stedet for at lægge ud med store visioner, målsætninger
og handlingsplaner, som godt kan virke lidt uoverskuelige at føre ud i livet i den frivillige foreningsverden, skulle
starte med at sætte direkte ind på nogle få områder, hvor der var åbenlyst behov for forbedring i selve fundamentet. Vi udvalgte tre fokuspunkter, som vi løbende har arbejdet med og evalueret på: Medlemsrekruttering,
Kommunikation og Indtægtsgrundlaget.
På medlemssiden har vi i år fået den største tilgang i mange år, helt nøjagtigt 99 nye spillere. 74 af dem er
ungdomsspillere, og det er bl.a. resultatet af en stor indsats fra Søren Buch Tange, som har været koordinerende
på området i trænerteamet og med på badmintonsamlinger for skolebørn, samt Søren Fuursted som i lighed
med tidligere år i samarbejde med DGI har iværksat skoleklassedage, mv.
På kommunikationssiden gik en af vores ligaspillere, Mai Surrow, før sæsonen i gang med oprettelse af ny
hjemmeside samt etablering af vores tilstedeværelse på de sociale medier. Begge dele er sket med stort engagement og stor kompetence, og Mai har undervejs bistået med undervisning til udvalgene og også selv været
aktiv med at finde nyheder til siden og medierne.
På indtægtssiden var der fra sæsonstart både spillere fra seniorafdelingen og forældre fra ungdomsafdelingen,
der meldte sig på banen med nogle formålsbestemte indsatser på sponsorområdet, hvor dele af de skabte
indtægter på forhånd blev øremærket til hhv. mere turneringsaktivitet for de pågældende elite/senior spillere, og
økonomisk grundlag for spilletøj til ungdomsholdene og bedre besætning på ungdomstræningerne. Vi var så
”frække” at budgettere med et vist nettoresultat på begge aktiviteter, og det er med stor glæde jeg kan konstatere, at vi har nået de budgetter, der var sat på områderne.
Den opløftende samlede konklusion er, at vi har bevæget os på alle tre områder, og at det i samtlige tilfælde
bl.a. er sket ved hjælp af frivillige kræfter uden for de traditionelle udvalg, som alle skal have stor tak for indsatsen. Men det betyder bestemt ikke, at vi er færdige endnu; vi har stadig plads til flere spillere på træningerne i
næsten alle afdelinger, på kommunikationssiden skal vi have et større ”net” af spillere/medlemmer til at skrive
og dermed gøre os dynamiske på vores site og de sociale medier. Og på indtægtssiden er vi trods en fin start
stadig et godt stykke fra en situation, hvor vi kan sige, vi har et niveau der svarer til de behov, vi har, for at
opretholde og udvikle vores aktiviteter.
Der er altså fortsat masser at tage fat på. Men det hele er væsentligt sjovere, når tingene går den rigtige vej, og
der er mange, der kaster sig ind i opgaverne og tager ansvar.
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På det sportslige område har vi igen i år konsolideret os som en af Sjællands absolut førende klubber. Detaljerne
fremgår af beretningerne i de enkelte udvalg, og jeg vil derfor her nøjes med at nævne ligaholdets flotte 3. plads
i grundspillet og efterfølgende spændende og medrivende kvartfinaler mod Solrød, guldmedaljerne ved ungdoms DM til Astrid Molander, Cecilie Frost-Andersen, Daniel Lundgaard og Julie Dawall Jakobsen, hvoraf sidstnævnte for nylig også blev U19 Europamester i damesingle. Derudover har vi haft et hav af oprykninger i ungdomsrækkerne, samt på seniorside store deltagerfelter til både Grand Prixturneringerne og DM.
Økonomisk kommer vi ud med et lille plus, og dermed kommer vi i mål på det 0-budget, vi havde. På den lidt
længere bane er det nuværende indtægtsgrundlag dog som nævnt uholdbart til vores aktivitetsniveau og trænersetup, også selvom vi også fremadrettet skulle kunne formå at køre en klub på Eliteniveau uden anden
økonomi til spillere i landsholdsklasse end tilskud til dækning af deres turneringsudgifter.
I forhold til økonomien generelt vil jeg tillade mig at komme med beretningens eneste større ”bøvs”: Jeg finder
det ubegribeligt, at det hvert år skal være nødvendigt for IF Værløse og Furesø Idrætsråd at kæmpe så hårdt
med kommunen for at undgå nedskæringer i de mest elementære tilskud til aktiviteter og trænere, samt til driften
af de haller, som har en tårnhøj belægningsprocent, og som i forvejen bliver drevet for et imponerende lavt
beløb.
Én ting er, at man ikke som i mange andre kommuner yder direkte tilskud til elite- og talentarbejdet i klubber på
vores niveau, selvom det har stor PR-værdi og man udadtil forsøger at give et billede af, at man gerne vil
talentudvikling. Men i stort set alle de år jeg har fulgt med, har både politikere og visse ansatte i Furesø Kommune, trods forsikringer om deres prioritet af idrætten, kontinuerligt været på jagt efter forringelser af både tilskud
og haldrift. Det slider enormt på de frivillige, der er hele grundlaget for at tingene overhovedet kan køre uden
tilskud i en helt, helt anden klasse.
Jeg vil derfor meget opfordre alle medlemmer af såvel badmintonklubben som de øvrige idrætsklubber til i den
kommende tid at søge nogle klare tilkendegivelser fra politikerne af, om de har tænkt sig at prioritere idrætten i
praksis. Det er ikke storladne erklæringer, som ser godt ud i offentligheden, vi har brug for. Det er konkrete
beviser på, og tiltag til, at forbedre forholdene, ikke forringe dem.
Kigger vi på de ydre rammer i øvrigt, er der heldigvis positivt at berette om. Først og fremmest er der næppe en
eneste af vores ca. 700 medlemmer, der kan være uenig i, at Ole nede i cafeen med sine initiativer, sin mad og
sin servicemindede og positive tilgang til os alle sammen har været et kolossalt løft for det sociale element i
medlemmernes hverdag og en markant hjælp for alle i klubbernes udvalg. Vi krydser alle sammen fingre for, at
Ole er tilfreds med tilværelsen i klubben, og jeg kan kun opfordre alle vores medlemmer til at bruge ham så
meget som muligt, også ved arrangementer uden for hallen.
I IF Værløseregi må vi efter denne sæson desværre tage afsked med hallernes driftsleder gennem 13 år, PoulErik Christensen, som har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne på klubbens vegne sige tak for en stor indsats,
seriøsitet og præcision i driften af vores haller. Også på det område har budgettet været mere stramt, end det
egentlig er realistisk, og hele kommunen bør være taknemmelig for, at det er lykkedes at holde hallerne kørende
på det niveau på de givne vilkår.
Heldigvis er det lykkedes IF Værløse at finde en meget kompetent afløser, idet Hans Ole Udby, som har en
fortid med drift af store anlæg i bl.a. Grindsted og Odense, starter op til den nye sæson. Udover den daglige
vedligeholdelse og service af medlemmerne, bliver Hans Ole en central spiller i den udbygning og renovering,
der efter planen skal finde sted de kommende halvandet til to år. Det bliver spændende at følge, og i samme
boldgade kan vi også glæde os over, at rådhusbyggeriet skulle blive færdigt til august. For brugerne af hallerne
har det bl.a. den effekt, at vi får vores parkeringspladser tilbage, og det i et større antal end før. Og det må man
sige, vi trænger til.
Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle jer i bestyrelse, udvalg, administration og på trænersiden for jeres indsats
for at få hjulene til at dreje rundt i et stadig større og mere komplekst maskineri. Jeres indsats er helt afgørende
for, at jeg ser lyst på vores muligheder i fremtiden, og at jeg glæder mig til fortsættelsen i 2017-2018.

Anders Nielsen
Formand
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ELITEFORMANDENS BERETNING 2016/2017
Sæsonen 2016/2017 har som de foregående år været resultatmæssigt rigtig god for Værløse Badminton.
Trods afgang af profiler som Line Kjærsfeldt og Emma Wengberg spillede ligamandskabet et fantastisk efterår, hvor vi lå på 2. pladsen inden sidste grundspilskamp i januar mod Solrød.
Men netop Solrød skulle vise sig at blive en forhindring, vi ikke kunne passere – til trods for, at vi var
uhyggeligt tæt på i alle de 3 kampe, vi kom til at spille mod dem. Efter et 2-4 nederlag i den sidste
grundspilskamp, valgte vi dem selv til de to kvartfinalekampe. Og hvilke kampe det blev; spænding,
come backs og masser af tilskuere til begge kampe. Eneste ”fejl” var vinderen; til trods for at vi i 10 af
de 12 kampe vandt første sæt, endte vi alligevel med at tabe først 2-4 nede i Solrød og siden 2-3
hjemme.
2. holdet i 1. division var lidt præget af, at vi sagde farvel til 4 piger helt i toppen inden sæsonen. Men
vi kom helskindet igennem grundspillet, og i de tre første kampe i slutspillet toppede holdet med to
superindsatser på udebane, der i begge tilfælde gav 7-6 sejre, samt en hjemmekamp mod Højbjerg
2, hvor holdet satte trumf på med en overraskende stor 9-4 sejr. Dermed var endnu en sæson i rækken
sikret.
Individuelt er det primært unge Julie Dawall, der har markeret sig. Udover et stensikker DM-titel og et
Europamesterskab i U19, husker rigtig mange, hvor tæt hun var på at slå verdens nr. 1, Caroline
Marin, til Denmark Open. Også ligaholdet blev taget med storm med 4 sejre i 4 kampe. Stort til lykke
med de mange flotte resultater.
Som sædvanligt er vi anderledes udfordret, når vi vender os mod det økonomiske. Selvom vi ikke har
en eneste spiller, der får andet end (delvis) udgiftsdækning til deres turneringer i udlandet, så har vi
simpelthen for lidt at gøre med, hvis vi fortsat ønsker at arbejde med talentfulde spillere i Værløse. Til
det kommende år har vi måttet sige farvel til Søren Gravholt, som skal 5 gange til Østen og spille,
hvilket vi ikke har en jordisk chance for at hjælpe til med på bare nogenlunde acceptabel vis. Men selv
uden ham i truppen, har vi været nødt til at hæve budgettet, idet vi glædeligvis fortsat tiltrækker store
talenter alene i kraft af vores træningsmiljø.
Så der er kun en vej, nemlig at få gjort noget ved indtægterne. Den del står jeg selv meget gerne til
rådighed med, og jeg håber, at vi ved starten af den nye sæson kan præsentere nogle aktiviteter, der
kan være med til, at vi kan give vores trup bedre aktiviteter at udvikle sig under, end det er tilfældet i
dag.
Til sidst skal jeg nævne det forslag, der ligger om at ændre vores vedtægter, således at Eliteudvalget
slås sammen med Seniorudvalget efter næste sæson. Stort set alt arbejdet i Eliteudvalget har med
Senior at gøre, og de to enheder er pt. så integrerede, at det ikke giver mening at holde dem adskilt.
Denne ændring støtter jeg fuldt ud, ligesom jeg finder det rigtigt at bibeholde Eliteafdelingens regnskab selvstændigt i regnskabet, således at sammenhængen mellem indtægter og udgifter på området
kan følges i fuld åbenhed.
Jesper Mikkelsen,
Eliteudvalgsformand
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SENIORFORMANDENS BERETNING 2016/2017
Badminton sæsonen 2016/17 er ved at gå på hæld, og for seniorafdelingen har det været en udfordrende
sæson, hvor vi for første gang i flere år må se hele to hold rykke en række ned.
For 3. holdets vedkommende stod det fra sæsonstart klart, at vi på pigesiden havde haft en del afgange,
og at der derfor skulle kæmpes ekstra hårdt i alle enkeltkampe, hvis der skulle skrabes nok kampe sammen
til, at det ville give point på kontoen. I grundspillet blev det akkurat ikke til nogle holdkampssejre, men der
blev vundet mange flotte enkeltkampe og også skrabet to point sammen i to tætte 6-7 nederlag. Det gav
selvfølgelig ikke det bedste udgangspunkt til nedrykningspillet, og selvom der igen blev kæmpe godt og
vundet mange flotte enkeltkampe, må vi desværre erkende, at holdet vil være at finde i 3. division til næste
sæson.
4. holdet havde fra sæsonstart de små marginaler imod sig i forhold til at få skrabet point sammen, men
sluttede grundspillet af i god stil, og holdet kæmpede sig akkurat op på en næstsidste plads. I nedrykningspillet blev der igen kæmpet godt for pointene, og en enkelt sejr kom også på kontoen – men desværre
var det ikke nok, og derfor spiller 4. holdet i Sjællandsserien i næste sæson.
5. holdet, som er en god blanding af unge seniorer og mere rutinerede kræfter, gjorde det fremragende i
grundspillet og endte på en flot 2. plads her. I oprykningsspillet blev det til to sikre sejre og to nederlag,
hvilket resulterede i en slutplacering midt i puljen.
På træningssiden har det været en meget aktiv sæson både i og uden for hallen. Den unge spillertrup
træner hårdt og målrettet og er et forbillede for mange andre klubber rundt omkring i landet, der selv søger
at skabe et træningsmiljø på højeste niveau. Til næste sæson bygger vi videre på dette set-up, idet Mikkel
Assing starter som træner i klubben, hvor han skal have hovedansvaret for T-2 spillere og være assisterende træner på T1-træningerne. Samtidig vil hans virke som ungdomscheftræner sikre en naturlig overgang for ungdoms-spillerne ind i seniorregi.
I Veteranafdelingen var det holdet med de ældste spillere, der klarede sig bedst. +60-holdet med fire herrer
samlede 16 point for 8 spillede kampe, og den individuelle score var så imponerende som 47-1. Holdet
blev dermed en overbevisende Sjællandsmester. I +40 opnåede 1. holdet en flot 2. plads i grundspillet og
var dermed for første gang i flere år reelt med i kampen om medaljer, som dog glippede til sidst. 2. holdet
var i nedrykningsspillet i Mesterrækken, men overlevede i overlegen stil, mens 3 holdet placerede sig pænt
midt i A-rækken. I 50+ blev 1. holdet nr. 2 efter Solrød.
På økonomisiden har vi haft et godt år. Vores målsætning om at være omhyggelige med boldforbruget
havde stor effekt i første halvdel af sæsonen. I den sidste halvdel røg fokus desværre lidt væk fra dette,
samtidig med at vi modtog nogle sendinger, hvor boldene hurtigere gik i stykker. På turneringstilmeldinger
har vi dog sparret en del, og derfor ender vi med at overholde budgettet.
Morten Estrup,
Seniorudvalgsformand
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Ungdomsspilleudvalgets beretning 2016/2017
Så blev det tid til en beretning om sæsonen 2016/2017 i Ungdomsafdelingen.
Vi har været igennem et år, hvor der har været nogle udmeldelser, men også en del indmeldelser, så netto
har vi haft tilgang af ungdomsmedlemmer. Ungdomsafdelingen følger selvfølgelig nøje med i udviklingen
af medlemsantallet og forsøger at lave tiltag, som både kan fastholde gamle medlemmer og skaffe nye. Vi
følger også op på de enkelte udmeldelser via en mail til forældrene, så vi kan blive klogere på de ønsker
og behov, som gør sig gældende for de unge.
Der har igen i år været stor aktivitet i holdturneringen for VB’s ungdomshold. 14 hold har været tilmeldt lige
fra de yngste i U9 til de ældste i U17/U19. Vi har haft tre elite/mesterrækkehold tilmeldt i hhv. U13, U15 og
U17 og et enkelt U9-hold. Derudover to U15A og et U17/19A, et 13B-hold og C-hold i hhv. U11 og U15,
og fire D-hold i henholdsvis U11, U13 og U15.
Vores U15 E/M hold blev nummer et i puljen og efterfølgende sjællandsmestre. Holdet deltog i DM for hold
i Middelfart, hvor de opnåede en flot 5. plads ud af 12 deltagende hold. Vores U17 E/M blev nummer 2 i
deres pulje og kvalificerede sig dermed også til danmarksmesterskaberne, men kunne desværre ikke stille
hold.
Vores rene pigehold med fire spillere i U13D blev både puljevinder, sjællandsmestre, og de vandt også
Danmarks Bedste Ungdomshold for U13D i Frederikshavn. Super flot gået af de dygtige piger.
Ungdomsafdelingen er stolt af, at så mange spillere i alle aldre og på alle niveauer har lyst til at spille på
hold og være med til at repræsentere Værløse. Og også tak til vores sponsorer, som sørger for, at alle
vores ungdomshold stiller op i samme holdtrøje.
At have så mange hold tilmeldt holdturneringen kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange forældre, som
påtager sig opgaven som holdledere. Det er positivt, at mange igen i år har deltaget i det frivillige arbejde
og hjælper spillerne med at komme ud og spille mod andre klubber og dermed styrker sammenholdet for
Værløse-spillerne. Vi vil gerne sige tusind tak for jeres indsats og også gerne opfordre flere forældre til at
melde sig i den kommende sæson.
Mange af vores spillere har deltaget i individuelle turneringer og opnået flotte resultater, hvilket har resulteret i, at mange er rykket op i klassificeringen i løbet af året.
Vi har afviklet seks ungdomsturneringer i den forgangne sæson. Disse turneringer blev kørt af vores nye
gruppe ”Hjemmeturnering” med Michael Pilegaard og Alice Bøeg som hovedansvarlige. En stor tak skal
gives til dem begge og deres team af hjælpere, som har brugt mange, mange timer på at arrangere og
afvikle disse turneringer. Også tak til de forældre, som hjælper til på selve dagen. Det er dejligt, at så
mange stiller op, når der er brug for det.
Hjemmeturneringerne giver en uundværlig økonomisk indtægt til ungdomsafdelingen, så det er derfor
uhyre vigtigt, at der er forældre, som ønsker at påtage sig ansvaret for, at disse turneringer bliver afviklet
tilfredsstillende.
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I løbet af sæsonen har Ungdomsafdelingen afholdt opstartsweekend for elitespillerne og juleafslutning for
hele ungdommen. Der har også været afholdt lasagneaften i forbindelse med en seniorligakamp, så spillerne kunne hygge sig sammen, inden de skulle heppe på ligaholdet. Afslutningen på denne sæson markeres igen med afviklingen af klubmesterskaberne og efterfølgende fest for alle ungdomsspillerne.
Vi vil gerne takke Søren Buch Tange og Søren Fuursted for igen i år at have afholdt diverse badmintonarrangementer for skolerne. De unge får derigennem en mulighed for at snuse til badmintonverdenen, og
det fører næsten hver gang til flere nye medlemmer. Vi kan også takke Furesø Kommune for, at de støtter
foreningslivet og Furesøs elever med aktiviteter i sommerferien. Vi har igen haft mulighed for at tilbyde
badminton til Furesøs elever, og der er også givet grønt lys for, at vi kan tilbyde det igen i den kommende
skoleferie. Vi håber, at det, at vi indgår i sommerferieaktiviteterne kan føre til, at flere af vores unge Værløse borgere får smag for badmintonsporten. Vi vil fortsætte med at byde ind, hvor vi kan og med det, som
vi har mulighed for.
Til slut vil vi gerne takke alle de forældre, som trofast hjælper til, når der er brug for det. Der skal også lyde
en stor tak til de personer og firmaer (Flemmings tømrer- og snedkermester, Inspicos, Ergolift, S-Cubed,
LCH, Værløse Fisk, Værløse Bio), som har givet flotte sponsorater til ungdomsafdelingen. En stor tak skal
også gives til trænerne og hjælpetrænerne for deres store indsats i løbet af året. Jeres indsats gør, at vi
kan tilbyde vores spillere træning af høj kvalitet, som medvirker til udviklingen af rigtig mange dygtige
spillere.
En særlig tak vil vi i år gerne give Tinna Helgadottir, som efter 7 år som træner i Værløses ungdomsafdeling
stopper ved udgangen af sæsonen. Tinna har gennem årene haft en kæmpe betydning for udviklingen af
både Værløse Badmintons ungdomsafdeling og alle vores ungdomsspillere.
Ny mand på ungdomscheftrænerposten bliver Mikkel Assing, som starter i Værløse den 1. august. Mikkel
får ansvaret for ungdoms- og ungseniortræningen, og han skal også hjælpe på seniorniveau. Vi glæder os
til at byde Mikkel velkommen i Værløse.
Endelig en stor tak til alle vores ungdomsspillerne for altid at møde glade og ivrige op til træningen og med
masser af lyst til at spille badminton.
GOD SOMMER TIL JER ALLE
Ungdomsspilleudvalget
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Motionistudvalgsformandens beretning 2017
Badmintonsæsonen er ved at være slut, og det er tid til at gøre status på året, der er gået - mit første år
som motionistudvalgsformand.
I motionistudvalget valgte vi ved juletid at udsende et spørgeskema til alle motionister. Formålet var at
afdække medlemmernes forventninger til udvalgets arbejde og de tilbud, som VB har til motionister. Vi
modtog et pænt antal besvarelser – tak for det.
I store træk er der stor opbakning og tilfredshed med de tiltag/tilbud, VB har, så vi kommer ikke til at
foretage drastiske ændringer. Der er mere tale om finjusteringer, målrettet information osv.

Motionistturneringen
Vi havde lidt opstartsvanskeligheder inden sæsonstart, da vi oplevede, at flere spillere trak sig fra turneringen. Det gav lidt udfordringer med at få sat holdene, men det lykkedes ved fælles hjælp.
I denne sæson har vi igen kørt med 5 hold med hver 24 spillere. Ligesom sidste år har der været ”returkampe”, dvs. alle hold har mødt hinanden 2 gange i løbet af sæsonen.
Sidste spillerunde i slutspillet blev afviklet lørdag den 1. april. Også i år blev det endeligt afgjort ved de
sidste to runder. Hold D kunne atter kalde sig vindere af motionistturneringen. Hold C løb med 2. pladsen.
Her var der for alvor spænding til det sidste, da holdet skulle vinde den sidste kamp for at blive nr. 2.
Sokkeholdet blev hold A.
Præmieoverrækkelsen fandt sted umiddelbart efter, sidste kamp var spillet. I den forbindelse modtog motionistudvalgsmedlemmerne 3 flasker vin fra motionisterne for vores arbejde. Dem takker vi meget for.
Efter præmieoverrækkelsen var der arrangeret middag i cafeen, hvor Ole serverede dejlig mad. Ca. 50
motionister deltog.
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 kun har haft ganske få udeblivelser i år.
En stor tak til holdlederne for deres indsats.
Vi mangler til stadighed spillere til motionistturneringen. Jeg vil derfor opfordre alle til at reklamere for vores
hyggelige turnering, som meget gerne skulle kunne fortsætte uden, at vi behøver at skære yderligere ned.
Har du, eller kender du nogen, der har, lyst til at deltage i motionistturneringen, så send en mail til Motionist@badminton-vb.dk
I år har vi i udvalget valgt at skrive ud til alle motionister om muligheden for at deltage i motionistturneringen.

DGI turneringen
I år har fire hold vundet deres pulje og fået mulighed for at deltage ved landsmesterskaberne i Vejle.
To hold tog af sted til arrangementet den første weekend i maj.
Alle hold fortsætter i den kommende sæson.
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Fællesspil søndag og onsdag
Vi har i år været nødsaget til at rykke fællesspil onsdag en halv time frem, således at det tidlige fællesspil
starter kl. 18.30, og det sene starter 19.45.
Både på søndags og det tidlige onsdags fællesspil har der været en del tilgang - dejligt og forfriskende.
Der er nu venteliste til det tidlige onsdags fællesspil. Hvis du spiller onsdag, er der nu mulighed for at spille
søndag for halv pris. Tag endelig venner og bekendte med til en gratis prøvetime.

Nytårsturneringen
Nytårsturneringen blev i år afhold 8. januar. Ca. 50 spillere var mødt op til 4 timers fornøjelig badminton.
Vi afsluttede dagen med middag i cafeen.

LDM for motionister
21. + 22. januar afholdt DGI landsdelsmesterskaber for motionister i samarbejde med motionistudvalget.
Her opnåede Værløse Badminton en andenplads i HD C-rækken med Henrik Willumsen og Jørgen
Bengtson.

Pool-cup 2017
Pool-cup 2017 blev afholdt 18. + 19. marts. I forhold til sidste år modtog vi dobbelt så mange tilmeldinger.
Turneringen kørte helt fantastisk. Værløse sikrede sig følgende:
- MD A: Kasper Kjeldsen Værløse og Anne Højgaard Ganløse: 2. plads
- MD C: Helle Lerke og Henrik Hedelund: 1. plads
- HD A: Christoffer Søndergaard Værløse og Rasmus Kjeldsen Ganløse: 1. plads
- DD C: Vibeke Højmark og Helle Lerke: 1. plads

Klubmesterskaberne
Tilslutningen til klubmesterskaberne, som blev afholdt 19. + 21. april, var i år ikke så stor, særligt om fredagen, hvor der blev spillet double. Der var rigtig god stemning begge dage, og flere valgte at spise middag i cafeen fredag aften.

Ved sæsonens afslutning
Inden motionistudvalget kan holde sommerferie, skal vi have planlagt motionistturneringen for 20172018. Jeg forventer, at vi i den kommende sæson fortsætter med 5 hold. Vi har til stadighed brug for nye
spillere, så har du lyst, 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 slutte med at takke for opbakningen her i mit første år som formand og ønske alle motionister en
rigtig god sommer og på gensyn efter ferien. Tak til motionistudvalget for deres store arbejdsindsats og for
at hjælpe mig godt i gang i mit første år som formand. Hanne Andersen har valgt at stoppe i udvalget, en
stor tak til Hanne for indsatsen i udvalget. Husk at kigge på hjemmesiden, www.værløsebadminton.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.

Rikke Budden,
Formand for Motionistudvalget
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