FORMANDENS BERETNING 2018/2019
Så er sæsonen 2018/2019 ved at være slut – en sæson med fornyelse på flere markante områder
Ved sidste generalforsamling fik vi nye personer i spidsen på både motionist- og ungdomssiden,
idet Rete Trap og Kenny Kruse tog over som hhv. motionistformand og ungdomsformand. Opgaver
som begge er blevet løftet på forbilledlig vis. Begge har på én gang formået at bygge videre på det
gode fundament deres forgængere havde skabt, samtidig med at både de selv og deres udvalg er
kommet med en stor position energi, gåpåmod og nye initiativer. Stor tak herfra til alle de nye
kræfter, vi glæder os til fortsættelsen.
På det administrative niveau har vi desværre ikke kunnet løfte opgaven lige så godt, efter at vi som
det er de fleste bekendt, mistede Ann-Lis Gregersen i november sidste år. I denne beretning skal
hun endnu en gang mindes som det utrættelige og positive klubmenneske hun var. Vi har fortsat
en uløst opgave med at få allokeret de ressourcer der skal til for få serviceniveauet over for både
eksisterende og potentielt nye medlemmer tilbage på samme høje niveau som Ann-Lis formåede.
Vender vi os mod det sportslige, kan man kun imponeres over, at vores 3 øverste seniorhold i hhv.
Ligaen, 1. division og 2. division formåede at blive i rækken. Ligaholdet var fra start under hårdt
pres, fordi rækken skulle reduceres fra 10 til 8 hold, men tre sikre 5-1 sejre i december og januar
over Gentofte, Odense og i den altafgørende kamp mod Langhøj lagde grunden til at holdet havde
sikret sig allerede inden sidste runde og dermed også undgik at skubbe de næste hold nedad i
rækkerne. 2. holdet i 1. division fik sin første sejr i januar, men derfra gik det flot, og med fire sejre i
de sidste fem kampe reddede de sig også i land. 3. holdet vandt kun to kampe, men det viste sig at
være nok til at også at overleve.
På ungdomssiden fik vi en enkelt dansk mester i Daniel Lundgaard, som vandt herredouble i U19.
Derudover var der flere spillere der overgik deres seedninger og fik medaljer med hjem fra en alt i
alt meget flot weekend i Greve, hvor hele ungdomstrænerteamet leverede en utrættelig og
engageret indsats. I den anden ende af aldersskalaen fik vi en dansk mester i Veteran, idet
Pernille Skjøt vandt 55+ i Damedouble. Stort til lykke til alle medaljetagerne.
Økonomisk kommer vi igen i år ud med et lille plus, og dermed kommer vi atter i mål på det 0budget vi havde. At det er lykkedes skyldes primært at det over stort set hele linien går godt med at
holde omkostningerne nede, og for det meste under det budgetterede. Desværre mangler der også
de sidste indtægter over stort set hele linien, bortset fra at det på fornemste vis er lykkedes
Ungdom at skaffe finansiering til det fantastiske Skolebadminton projekt, som man kan læse mere
om i Ungdomsformandens beretning.
Skal vi være sikre på at kunne holde både aktivitetsniveau og samtidig ikke være sårbare over for
ændringer i tilskud, medlemstal osv., har vi dog fortsat en stor opgave med at skabe et større og
bedre indtægtsgrundlag. Forudsætningerne til de kommende sæsoner skulle dog også være
forbedret med vores nye internationale turnering, Li-Ning Denmark Challenge i Farum Arena, som
giver en helt ny dimension vi kan tilbyde vores samarbejdspartnere.
Og nu vi er ved Denmark Challenge, så står det for mig personligt som årets største oplevelse. Én
ting er, at vi fik lavet en fantastisk flot turnering, hvor alt fungerede, og at alle de frivillige kræfter
der deltog – helt nøjagtigt 57 fra klubben plus op mod 20-30 liniedommere – lavede en utrættelig

indsats med masser af timer bag. Men det der mest af alt står tilbage for mig, er dels den positive
atmosfære blandt netop de frivillige, som gennemsyrede hele turneringen, og som også blev
bemærket og kommenteret udefra - og så det faktum at så mange var så gode til at træffe
selvstændige beslutninger undervejs og derfor gjorde den koordinerende opgave nemmere og
nemmere undervejs. Og det gjaldt alle, lige fra opsætningsholdet og nedtagningsholdet til
chauffører, transportkoordinatorer og cafe-hjælpere. Og selvom jeg udmærket har vidst, at der var
den slags selvstændige kræfter blandt de frivillige i klubben, så var det alligevel fantastisk at
opleve alle rulle sig ud på én gang.
Så udover takken til bestyrelse, udvalg, holdledere og vores cheftrænere for indsatsen over hele
året, så en kæmpe tak til alle frivillige for indsatsen før og under de fire dage i Farum. Jeg mener
det har givet os en fælles oplevelse, som vi kan bygge videre på i klubben. Og jeg er meget glad
for, at vores nye rekvisit og tøjsponsor, Li-Ning, har sagt ja til at være med igen til næste år, så vi
har det økonomiske grundlag for at gentage succces’en.
Også tak til Ole i cafeen samt Hans-Ole og Jens på driftssiden for igen i år at give os så gode
rammer i hverdagen som vi har. Det er helt afgørende for klubbens trivsel at disse ting er i orden.
Og afslutningsvis en særlig tak for samarbejdet til Kurt Buch Jensen og Morten Estrup, som
forlader bestyrelsen efter denne sæson. Og velkommen på holdet til de nye der træder ind i stedet.
Jeg glæder mig til samarbejdet med både jer og alle øvrige gode kræfter.

Anders Nielsen,
Formand

SENIOR- OG ELITEFORMANDENS BERETNING 2018/2019
For Værløse Badmintons elite- og seniorafdeling har det været de samme ting, der har været
kendetegnende på tværs af holdene. For det første havde alle hold et mere eller mindre miserabelt
efterår, hvilket resulterede i et dårligt udgangspunkt for slutspillet. For det andet blomstrede alle
hold, især ledt af 1. holdet, op i løbet af foråret, og sikrede for jeg-ved-snart-ikke-hvilken-gang
overlevelse i alle de respektive rækker.
Med den nye ligastruktur, der træder i kraft fra næste sæson af, vidste vi godt, at der ville blive
hård kamp om overlevelse i badmintonligaen. Oveni det havde de største oprykningskandidater fra
1. division oprustet yderligere i bestræbelserne på at komme i ligaen, hvilket betød, at vi meget
gerne ville undgå et drabeligt nedrykningspil, der i værste fald ville betyde nedrykning til vores tre
bedste hold.
I grundspillet endte 1. holdet på en 8. plads ud af de 10 hold, og det var netop mod holdene, der
endte under os, at vi hentede de eneste, men vigtige sejre. Således sikrede vi seks points med 5-1
sejre mod både Gentofte og Odense, og to ekstra points fra golden sæt nederlag mod hhv.
Højbjerg og de senere guldvindere fra Team Skælskør-Slagelse. I kvalifikationsspillet til at spille i
næste års badmintonliga startede vi ud som lyn og torden i et nøgleopgør mod Langhøj, som blev
vundet med hele 5-1. Det blev fulgt op af pligtsejre – som vel at mærke ikke er nogen selvfølge –
på 5-1 og 6-0 mod hhv. Odense og Lillerød. Herfra var 3-4 nok mod Højbjerg til, at den sidste
kamp mod Gentofte var uden betydning.
For 2. holdets vedkommende var der ikke meget at råbe hurra for i løbet af grundspillet, hvor vi kun
formåede at skrabe et enkelt point sammen. Det betød ikke overraskende, at holdet havde det
værst tænkelige udgangspunkt for nedrykningsspillet. Vi var dog bevidste om, at mange af holdene
niveaumæssigt lå rigtig lige, og derfor kunne det hele hurtigt vende rundt, hvis marginalerne faldt
ud til den rigtige side. Vi lagde ud mod et af rækkens stærkeste hold i Solrød 2 og led et ikke
overraskende nederlag på 4-9. Herfra fik holdet dog virkelig gang i spillet med en 10-3 sejr over
Aarhus AB 2, som blev fulgt op af to gange 7-6 mod hhv. Højbjerg og Greve. De andre resultater
havde flasket sig sådan, at vi allerede her var sikret endnu et år i 1. division, og det blev fejret med
en 10-3 sejr over Skovshoved 2.
3. holdet skulle prøve kræfter i 2. division efter den flotte oprykning sidste år. Her løb vi ind i mange
stærke modstandere, og i flere kampe skulle vi bare se, om vi kunne komme på tavlen. Kun mod
Holbæk så det ud til, at der ville være spænding om udfaldet, og her fik vi hevet en flot udebane
sejr hjem på 6-7. Det var dog ikke nok til, at udgangspunktet for nedrykningsspillet var bedre end
for 2. holdet, men pga. den nye struktur i badmintonligaen kunne bare en enkelt sejr være nok til at
blive i rækken. Den blev hentet hjem i den sidste kamp mod Taastrup Elite, og dermed er 3. holdet
klar til endnu en sæson i 2. division.
De tilbagevendte ”gamle” VB’ere, eller ”Legenderne” som 4. holdet bedre kendes som, endte
grundspillet midt i tabellen efter 3 sejre. Det var ikke nok til at komme i oprykningsspillet, men det

slog holdet sig ikke ud af, og med to sejre i nedrykningspillet er holdet klar til endnu en sæson i
danmarksserien.
5. holdet klarede grundspillet bedst af alle VB’s hold med en flot 3. plads. I kampen om oprykning
blev det dog kun til en enkelt sejr, og dermed skal holdet igen næste år prøve kræfter med serie 1.

I Veteranafdelingen var det den omvendte verden, hvor VET1 endte i nedrykningsspil, som de
endte med at vinde, og hvor VET2 på baggrund af en god sæsonstart kom i oprykningsspil, hvor
de havde det svært og blev sidst. Det betyder, at vi også i næste sæson har +40-hold i elite- og
mesterrækken. Vores +50-hold i mesterrækken blev nr. 5 af 6 deltagende hold, mens vores rene
herrehold i +60-rækken endte på andenpladsen. Det er tydeligt for alle vores veteranhold, at vi
bliver mere presset end for nogle år siden. I modsætning til mange af vores konkurrenter har vi
ikke så meget tilgang til holdene – og vi bliver ældre og ældre.
Afslutningsvis skal det nævnes, at Pernille Skjøt hjemførte et flot danmarksmesterskab i mixdouble
i +55-rækken.
Morten Estrup,
Senior- og eliteudvalgsformand

Ungdomsspilleudvalgets beretning 2018/2019
En årsberetning er en kærkommen mulighed til at takke alle dem, der gør en kæmpe indsats for, at
vores unge mennesker har en sund interesse, får dyrket motion og ikke mindst får venskaber for
livet. Det er i foreningen frirummet opstår, hvor børnene kan være dem selv. Det er bl.a. der, de
udvikler sig til den person, de gerne vil være. Rygsækken bliver fyldt med oplevelser, der former
den unges identitet. I VB udvikler vi ikke kun gode badmintonspillere, men hele mennesker. Det er
det, der er drivkraften for, at jeg, ungdomsudvalget og forældre gør en kæmpe indsats for netop at
skabe rum, så børnene har mulighed for at blive det hele menneske. Når vi gør det, er vi lykkedes.
Når jeg taler med forældre, som roser klubben, ser glade børn, der har det godt sammen uagtet
alder, køn og niveau, som kan hjælpe og støtte hinanden på kryds og tværs, så er det verdens
bedste job at være frivillig. For så skabes det hele menneske. Vi er lykkedes igen i år. Tak til alle
der gør en indsats for, at det kan lade sig gøre.
Det har været en rigtig god sæson, hvor vi fortsætter den flotte medlemsfremgang og endnu flere
frivillige hjælper til.
I denne sæson har vi også oplevet en stor tilslutning til at spille badminton i VB ungdom. I år er
medlemstallet steget med ca. 25 % og set i lyset af, at de fleste idrætsforeninger går tilbage, er det
et rigtig flot resultat. Det skyldes til dels, at vi har nogle dygtige trænere, som formår at gøre det
sjovt og udviklende at gå til badminton. Der skal stadig gøres meget for at fastholde og rekruttere.
Der er mange tilbud til unge mennesker og konkurrencen med computerspil bliver hårdere, og det
er noget, alle foreninger kan mærke. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at gøre en
stor indsats for at rekruttere nye medlemmer, og at træningen bliver ved med at være inspirerende
for at fastholde nuværende medlemmer.
Søren Buch Tange og cheftræner Mikkel Assing arbejder hårdt med at koordinere de forskellige
rekrutteringsindsatser, som er sat i søen af et hårdt arbejdende ungdomsspillerudvalg. Der skal
lyde et stort tak til Søren og cheftræner Mikkel Assing og alle vores trænere og hjælpetrænere for
jeres store arbejde, som gør, at vi kan tilbyde vores ungdomsspillere træning af høj kvalitet – med
en utrolig energi som smitter af på spillerne. Rasmus Hjalgrim og Andreas Søndergaard er begge
blevet ansat, som U13 trænere i Badminton Sjælland kredsen, ved siden af deres ungdomstrænerjob i Værløse. Det viser vores høje kvalitet i vores trænerteam. Et stort tillykke til de to trænere.
Skolesamarbejde
I år har vi arbejdet videre med skolesamarbejdet og søsat projektet – ”for et aktivt fritidsliv”.
Værløse Badminton vil gerne bidrage til, at kommunens børn og unge har et sjovt og aktivt
fritidsliv. Som en af Furesø Kommunes største idrætsforeninger tilbyder Værløse Badminton et
Åben Skole-samarbejde til kommunens skoler for at styrke elevernes læring og trivsel med fokus
på bevægelse og aktivitet tilpasset de enkelte klassetrin, samt bidrage til et mere aktivt fritidsliv
blandt de unge.
I øjeblikket har vi et tilbud, hvor alle folkeskoleklasser i Værløse kan komme op i Værløsehallen 46 gange og få professionel undervisning i idrætstimerne helt gratis. Vi skræddersyer et forløb, som
passer netop til den enkelte klasse. Alle 0.-3. klasse får en t-shirt og et diplom, og alle 4.-9. klasse
får et diplom, når forløbet er afviklet, som tak for den flotte indsats. I år har vi haft ca. 1000 børn
igennem Værløse Badminton med alt lige fra skoleturneringer, åben skole forløb og en uges

badminton i skolernes sommerferie. Vores sommerferietilbud blev udsolgt på få timer, og vi måtte
åbne op for 10 flere, så i alt 50 børn havde en fantastisk uge i deres sommerferie med masser af
badminton, sjov, leg og udvikling. Der skal også lyde en stor tak til Søren Fuursted, som altid er
garant for at arrangere nogle sjove turneringer for skolerne i Værløsehallerne. Alle tiltagene er
vigtige, og i sidste ende giver det børnene i Furesø mulighed for at stifte bekendtskab med
badminton. Nogen børn får så meget smag for det, at de vælger at komme igen og blive en del af
VB ungdom. Samarbejdet med skolerne forbliver en vigtig del af vores strategi for at rekruttere nye
medlemmer.
Holdturnering
Igen i år har ungdommen haft mange hold med i holdturneringerne, hvor 12 hold har været tilmeldt
fra U9 til U17/19. Vi har haft to hold med i elite/mesterrækkehold for henholdsvis U15 og U17/19,
hvor det lykkedes for U17/U19 at få bronze. U9D fik en flot bronzemedalje og U17D en flot
sølvmedalje. Stort tillykke til alle jer.
Derudover er mange af vores ældste ungdomsspillere blevet brugt på 1. Division, 2. Division,
danmarkserien og serie 1, hvor alle har gjort det rigtig godt. Det siger lidt om den kvalitet, som vi
allerede i år og næste år kan sende op til seniorrækkerne.
Det er en stor glæde at se, at så mange af medlemmerne ønsker at spille på hold i alle aldre og
niveauer og være med til at repræsentere Værløse. Holdturneringen styrker fællesskabet og er ofte
første skridt mod, at spillerne bliver turneringsaktive. Det er en vigtig del for, at den enkelte spiller
udvikler sig i sporten, og dermed er vores erfaring også, at de lettere kan fastholdes. En stor tak
skal lyde til vores trofaste og nye sponsorer, som gør, at vores ungdomshold kan stille op i Værløse trøjer. Det er helt sikkert med til at fastholde klubånden, og det betyder meget for spillerne.
Individuelle resultater
Mange af vores spillere har deltaget i mange turneringer gennem året og opnået flotte resultater.
Det hele kulminerede ved DMU i Varde, hvor det blev til to flotte bronzemedaljer til henholdsvis
Tobias Hviid U15B HD og Selma Jeppesen U17/19M DS. Weekenden efter skulle 11 elitespillere
gøre kunsten efter i Greve, hvilket resulterede i 6 flotte medaljer. Robert Nebel U13 vandt Bronze
HS, sølv i mix og sølv i HD. I DD U17 vandt Caroline Terreni og Astrid Molander sølv. Daniel
Lundgaard U19 sluttede en flot weekend af med at vinde guld i HD og sølv i mix. Tillykke til jer alle
med de flotte resultater.
Flere frivillige
Ungdomsspillerudvalget (USU) har udfærdiget et opgavekatalog, som beskriver alle opgaverne i
USU med specifikke timer, hvornår og hvor henne opgaven skal løses. Det er blevet meget mere
gennemsigtigt, hvilke opgaver der er pålagt USU medlemmerne. Der er mange opgaver, og
udvalget havde behov for at dele opgaverne med flere forældre, så udvalget får mere tid til at
videreudvikle ungdomsafdelingen med nye initiativer. Der skal lyde en stor tak til alle de forældre,
der har påtaget sig nogle af de mange opgaver. Det har bl.a. bevirket, at vi i år har afviklet VB´s
første klubtur til midtfyns cup. Det var en stor succes, og vi håber, at den kan gentages til næste
år. En stor tak til Maj-Britt Frisk for at arrangere turen og styrke sammenholdet i klubben.
Kommunikation
Som noget nyt i år har vi udgivet 3 nyhedsbreve, som alle er blevet taget rigtig godt imod. Vores
hjemmeside har også fået en kærkommen opdatering. Vi føler i ungdomsspillerudvalget, at det er

vigtigt at kommunikere ud til forældre og spillere, så alle bliver oplyst om, hvad der foregår i
klubben. Det er også her vores facebookgruppe spiller en vigtigere rolle.
Egne turneringer
En stor del af indtægtskilden i VB ungdom er vores turneringer, som vi afholder 5 af hvert år.
Michael Pilegaard er dygtig til at se og vurdere, hvilke turneringer vi skal søge, og hvad vi kan
forvente at få. Igen i år har han ramt plet, og selvom vi er gået fra 6 til 5 turneringer er indtægten
alligevel steget. Det skyldes også, at det rygtes blandt forældre til turneringsaktive børn, at
Værløse er dygtige til at arrangere og afholde turnering, og det er værd at tage til lige præcis vores
turneringer. En stor tak til Anette Jørgensen og Michael Pilegaard for, at vores turneringer er så
populære. Derudover har vi afholdt to nybegynder turneringer, som er en god mulighed for de
yngste medlemmer til at lære badmintonreglerne, og hvordan en turnering fungerer, inden man
tager springet og melder sig til de individuelle turneringer. Stor ros til Annemette Toftgaard og MaiBritt Winther for at bidrage til, at turneringerne blev taget godt imod af forældre og børn.
Socialaktivitet
Oles Corner har også i år sponsoreret mad til alle ungdomsmedlemmerne, som kommer og støtter
op omkring ligaholdets hjemmebanekampe. Helle Due Sidelmann har igen i år spillet den
arrangerende/koordinerende rolle, så rigtig mange børn har lyst til at komme og støtte op omkring
1. Holdet. Tak til Ole og Helle for den store indsats, I yder for, at vores børn kan mødes, også uden
for banen.
Sponsorer
Til slut vil vi gerne takke vores trofaste sponsorer - Flemming Pedersen Tømrer og Snedkermester,
FZ Forza, Fysio Danmark Roskilde, Fysioclub, Sportigan, Ergolift, S-Cubed, CG Jensen, Hareskov
Elektric, Foghs Fond, Badminton Sjælland, Li-Ning, Home, Værløse VVS , Kollekolle, Ballerup
Låsesmedie, Hanne Lollike din tandlæge, og Værløse Bio – uden jer var rammerne ikke de
samme.
På ungdomsspillerudvalgets vegne
Kenny Kruse,
Formand for ungdomsspillerudvalget

Motionistudvalgsformandens beretning 2018/19
Sommeren nærmer sig, og det er således ved at være tid til at gøre status for året.
Som nystartet Motionistudvalg med mange nye medlemmer havde vi behov for at finde vores egne
ben. Vi er nu ved at have fordelt opgaverne. Undervejs har vi med mere eller mindre held indført
nye tiltag, som vil blive justeret hen ad vejen. Vi er klar til at tage fat og glæder os til næste års
udfordringer i motionistudvalget.
En sidste hilsen sendes Ann-Lis
Hun stod til rådighed lige til det sidste, mange nye såvel som gamle medlemmer har Ann-Lis
hjulpet godt i gang. Det skylder vi stor tak.
Træningsopstartsdag
Som et nyt tiltag startede vi sæsonen med en træningsdag den 8. september 2019. Der var først
træning, derefter kampe og hygge. Arrangementet blev vel modtaget, og det vil bestemt være
noget, vi vil følge op på. således planlægger vi en ny opstarts- og træningsdag i starten af
september; endelig dato vil blive meldt ud, så snart halplanen er på plads.
Motionistturneringen
Vi valgte at skære ned til 4 hold, men samtidig tilførte vi 4 herrer til hver af holdene. Herved
opnåede vi at nedsætte antallet af kampdage til 6 stk., og samtidig fik vi plads til 16 herrer, som
ellers ikke havde mulighed for at deltage. Det betød desværre også en del ændring i spillernes
nummerering, idet der jo så kun var 4 stk. med samme nr. mod tidligere 5 stk. Det betød mere for
mange, end vi havde forventet. Vi fik sat de nye hold meget lige, således var der på sidste kampdag den 28. april mulighed for, at tre af de fire hold sluttede på førstepladsen. Det blev hold D, som
sluttede på førstepladsen. Hold C lå klart til sokker, tillykke til alle hold på en god motionistturnering. Vi var 42 som nød fællesskabet, og Ole’s gode mad på afslutningsdagen for motionsturneringen.
Mulige nye tiltag for næste sæson kan være at gå tilbage til 5 hold, da det tilsyneladende ikke har
haft den store betydning, om man spiller 6 eller 8 gange på årsbasis. Samtidig håber vi på at
kunne byde velkommen til spillere fra Hareskov og Jonstrup. Der ligger dog for nuværende ikke
nogen endelig afgørelse, vi afventer tilmeldingerne til næste års turnering.
DGI Turneringen
I år tilmeldte vi i alt 8 hold, men var nødt til at trække VB 4. Vi har et herrehold i serie 2, som rykker
op, mens de øvrige hold holder skansen uden op eller nedrykning.
Fællesspillet søndag og onsdag
Det er i år lykkedes at tømme ventelisten til onsdagsspillet, og det har været dejligt at observere, at
selvom der er mere end 100 tilmeldte, er det meget sjældent, vi ikke har plads til alle.
Som noget nyt har vi om onsdagen slået vores to hold sammen - dette for at optimere kampkombinationerne i mellemgruppen. Der blev også indført et nyt nummereringssystem. Det bidrog
desværre ikke til større klarhed og forventes reguleret til næste sæson. Tidspunktet for træningen
har også bidraget til en del utilfredshed, hvorfor vi arbejder på muligheden for at rykke tiden for

fællesspillet frem. Desværre var der i starten af sæsonen også problemer med at sikre gode
trænere. Men som vi med glæde kan se af den netop gennemførte spørgeskemaundersøgelse, er
der nu særdeles stor tilfredshed med vores dygtige trænere.
Vi håber på, at vi ud fra resultatet af spørgeskemaundersøgelsen har skabt grundlag for ændringer, der sikrer større tilfredshed med fællesspillet.
Søndagspillet har ligesom onsdagsspillet haft problemer med trænere i starten af denne sæson,
men der er for nuværende særdeles stor tilfredshed med trænerne. Der kan godt være plads til lidt
flere spillere.
Nytårsturneringen
Blev afviklet den 6. januar. Vi spillede efter Danmarksmester princippet; det fungerede godt, men
mange var meget trætte i anden runde. Der var 44 deltagere, og alle var glade både for den nye
måde at afvikle spillet på, men også for Ole’s nytårs buffet.
LDM for motionister
Igen i år afholdt vi i samarbejde med DGI motionist LDM, det blev afholdt den 19-20. januar. Vi
havde 14 hold tilmeldt fra Værløse. Der var mange frivillige, som hjalp til. således at bemandingen i
buret var god, hvilket bidrog til at afviklingen forløb tilfredsstillende.
Pool-cup 2018.
VB egen eksterne turnering blev afviklet den 16-17. marts. Der var 237 deltagere med 112 MD
kampe lørdag og 182 double kampe søndag. VB var bestemt også med i kampen om medajler
således vandt Omid Poorkhabaz og Vita Konge 1. Præmien i C rækken, og på damesiden vandt
Vita Konge og Helle Thomasen en 2. Plads i D rækken. Stort tillykke. Der var liv både i hallerne og
ude i Cafeen, således stor succes med mange gode og tætte kampe. Bestemt en dejlig weekend
for os alle.
Klubmesterskaberne
Vi måtte desværre aflyse klubmesterskaberne pga. for få tilmeldte. Vi vil fremadrettet se på,
hvordan vi forhåbentligt kan sikre gennemførelse af næste års klubmesterskaber.
Tak til motionistudvalget
Vi er nu færdige med vores første år i motionistudvalget. Vi har taget en del læring med på vejen,
men først og fremmest har vi haft det sjovt sammen undervejs. Vi arbejder fortsat på, at det skal
være sjovt at opleve fællesskabet som motionist i VB, samtidig gør det ikke noget, hvis vi alle bliver
lidt bedre. Vi håber på, at rigtig mange af jer vil støtte op om motionistturneringen og om fællesspillet, det er en god måde at kombinere fællesskab og badminton.
I motionistafdelingen i VB vil vi også gerne understøtte deltagelse i diverse eksterne turneringer,
derfor betaler klubben for jeres deltagelse, så husk det næste gang i overvejer at tilmelde jer til en
ekstern turnering.
Vi har i årets løb værdsat de frivillige, som har tilbudt deres hjælp i buret i forbindelse med afvikling
af diverse turneringer. Der vil igen til næste sæson være brug for jer – så kom bare og meld jer. I
er altid velkommen til at kontakte en fra udvalget.
Rete Trap
Formand for Motionistudvalget

