
Beretning motionist 2013. 
 

Vi er nu 60 motionister fordelt på de 3 hold, det er et fald på 6 i forhold til sidste år. Nedgangen er 

desværre især koncentreret omkring 1800 holdet hvor vi er nede på 14 spillere. Det er nok meget naturligt 

at tilbagegangen kommer på 1800 holdet, da det er her, vi har den højeste gennemsnitsalder. 1930 tiden er 

overbelagt således, at vi her i denne sæson har været 26 tilmeldte. På 21 træningstiden har vi desværre i 

mange år, efter at have haft et stabilt fremmøde, i år været ramt af rigtigt mange skader(og en enkelt 

lykkelig omstændighed) hvilket desværre ofte har resulteret i, at man måtte sløjfe baner. 
 

Vi har i denne sæson haft 7 hold tilmeldt i holdturneringen.  

4+4 Eliteholdet endte på en 4 plads til trods for at man kun tabte 1 kamp i løbet af sæsonen. 

4+4 Mesterrække holdene endte på 1. og 2. pladsen, så fra næste år har vi 2 hold i Eliterækken. 

4+4 serie 3 holdet endte på en 5 plads. 

4+4 Serie 5 holdet endte på en 4 plads. 

4 Herre Eliteholdet vandt rækken, ( Som de har gjort lige så længe jeg kan huske) 

4 Herre Serie 2 holdet endte på en 4 plads. 

Når man lige ser bort fra 4+4 Eliteholdet er det en pæn fremgang i forhold til sidste år. 
 

Jeg håber vi kan tilmelde med samme antal hold til næste sæson, selvom det måske ser ud til at kunne 

komme til at knibe med piger til alle 4+4 holdene. 
 

I forhold til DGI’s træningslejr i september kan jeg se, at rigtigt mange Frederikssundere har meldt sig til. 

Det tegner godt for aktivitetsniveauet og seriøsiteten i afdelingen. Jeg håber også, at det det kan ses på 

resultaterne i næste sæson. 
 

Landsdelmesterskaberne! 
Vi havde 31 spillere med hvilket en stigning i forhold til sidste år, især B og C rækken er desværre 

efterhånden tyndt besat med Frederikssund spillere, men det skyldes måske også at så mange har spillet sig 

i A rækken.  I A-rækken gjorde vi i år rent bord og vandt alle 3 rækker. I C-rækken vandt vi damedouble og 

havde 3 par som puljevindere i HD. 
 

Åbne turneringer! 
FBK 92 har deltaget i flere åbne turneringer i løbet af sæsonen, blandt andet vores egen Vikingturnering, 

Blistrup Juleturnering, Gentleman Cup, Værløse Pool cup og Danbo open. I de fleste med 

Frederikssundspillere i finalerne og som vindere. 
 

Landsmesterskaber! 
Vi havde 3 hold som kvalificerede sig til LM i Vejle, 4+4 Elite, 4+4 mester samt 4 herre Elite. De 2 mix-hold 

tog til Fredericia. Niels Hejnfelts mesterrækkehold vandt Guld. Som altid var det vældigt hyggeligt og alle fik 

spillet nogle gode kampe og snakket badminton på tværs af klubberne i pauserne. 

 

Tak til Anne, Niels, Jette, Lisbeth, Henrik og Bjarne for deres hjælp som holdledere. 

Tak til Susanne Lundh for hjælp med hjemmesiden (og alt det andet). 
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