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NY SÆSON! 
Vi indbyder til banefordeligsmøde i Frederikssund Hallen 

tirsdag den 14. august 2012 kl. 1900 
i cafeteriet! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Layout:  
Susanne Lundh Poulsen 

Tryk:  
PrinfoParitas Digital Service, Frederikssund 

Den lille hyggelige!  
 

HUSK – Hvis livet giver dig hundrede grunde til at græde, så vis 
livet, at du har tusind grunde til at smile! 



3 

Frederikssund Badminton Klub 
 

Nyt fra Formanden! 

Formandens beretning til 
generalforsamlingen 2012 
 

Så gik der endnu et år, og man synes ellers, at sæsonen lige er begyndt. 
Men det har været et udfordrende år for bestyrelsen, nu da vi jo beslut-
tede at tage It-systemet ’Klubmodul’ i anvendelse, primært til medlems-
registrering, men nu også til den endelige bogføring. 
 

Vi har dog været så heldige at Henrik og Susanne kunne overføre erfa-
ringer fra tennisklubbens anvendelse, og de skal begge have stor ros for 
deres indsats med at få det startet op. Bestyrelsen diskuterede fra årets 
start, om den nye medlemsregistrering ville få nogle medlemmer til at 
droppe ud, men de fleste har da heldigvis fundet ud af at tilmelde sig via 
dette nye system. Bestyrelsen er dog også sikker på, at det var den rigti-
ge beslutning for at gøre administrationen mere nutidig. 
 

Vi ser da også allerede frem til, at medlemsregistreringen for den nye 
sæson bliver meget lettere, både for medlemmerne, men så sandelig og-
så for bestyrelsen. Vi har desuden også fået en meget hurtigere og 
nemmere måde at kommunikere med medlemmerne på, enten via e-
mail eller sms. 
 

Eksperimentet med at lade de bedste ungdomsspillere få tilbudt en eks-
tra træning med vores seniortræner, har fået stor ros, både fra spillerne, 
men også fra træneren, der især roser spillernes ihærdighed og lydhør-
hed, uanset alder eller størrelse. 
 

Ungdomsafdelingen har igen haft en fin sæson, hvor det også i år er ble-
vet til mesterskaber i flere rækker. Der skal som sædvanlig lyde en stor 
tak til hele holdet bag ungdomsafdelingen, hvor der igen i år skal lyde en 
særlig tak til Flemming Kristiansen og Susanne Dettmann. 
 

Der skal også lyde en tak til de øvrige forældre, der har hjulpet til. Men 
jeg må gentage min appel om, at flere forældre gerne må give en hånd 
med fremover.  
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Det er et kæmpe arbejde at planlægge træning, foretage tilmeldinger til 
turneringer samt følge op på resultater m.v. Vi har derfor brug for flere 
frivillige forældre til både små og store opgaver.  

 

Kære forældre,  
kom nu ud af busken – for dine børns skyld! 

 

Klubben er ved at planlægge udskiftningen af vores klubtøj, da den nu-
værende kollektion planmæssigt har holdt i 2 år. Vi vil derfor igen i år ud-
levere gratis poloer til alle ungdoms- og seniorspillere, der har betalt 
fuldt kontingent. Der vil søges sponsormidler til betaling af disse trøjer 
således, at klubben ikke får udgifter til dette. Så ønsker du eller dit firma 
at hjælpe klubben, kan man købe et sponsorat på f.eks. 30 ungdomsspil-
lere eller 3 seniorspillere. Det er obligatorisk at man skal spille i klubpo-
loen ved alle holdkampe og af klubben betalte turneringer. 
 

Susanne Falkenberg har valgt at træde ud af bestyrelsen, og jeg vil her-
med benytte lejligheden til at takke Susanne for indsatsen i bestyrelsen 
som sekretær. 
 

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt sam-
arbejde i den forgangne sæson. 
Der skal lyde en stor tak til Susanne Lundh for igen at redigere vores flot-
te klubblad. Der skal også lyde en speciel tak til Christian Messerschmidt, 
der ufortrødent styrer boldindkøb og sørger for at alle hold får friske 
bolde til kampe og træning hver uge. Det er et stort arbejde, som besty-
relsen sætter stor pris på, ligesom Christian også gør et stort stykke ar-
bejde med at skrive for ungdomsafdelingen, således at resultater m.v. 
hele tiden er opdateret på vores hjemmeside. 
 

Der skal til sidst lyde en tak til forældregruppen, de øvrige frivillige hold-
ledere, trænere, sponsorer samt en stor tak til alle andre, der yder en 
indsats for FBK 92.  
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
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Kontingenter for 2012 – 2013 
 

Baner I haller På skoler Kl. 2200 – 2300 

Single 825 kr. 650 kr. Halv pris 

Double 575 kr. 475 kr. Halv pris 
 

Fællestræning Ungdom Senior Veteran Motionist 

1 gang pr. uge 450 kr. 1250 kr. 1000 kr. 1000 kr. 

2 gange pr. uge 800 kr. 2100 kr.  1600 kr. 

1 gang pr. uge 
(begyndere) 

400 kr.    

 

Familiebaner (Frederikssund Hallen) – lørdage kl. 1100 – 1200 300 kr. 

Passive med spilleret 200 kr. 

Passive uden spilleret 100 kr. 
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Hvad får man for Kontingentet! 

  

Ungdom Elite og mesterrækken A, B, C og D-rækken Begyndere 

Fællestræning inklusiv 
bolde 

2 gange pr. uge á 1½ 
time plus elitetræning 

efter aftale 

En eller to gange pr. uge 
á 1½ time 

1 time pr. uge 

Klubmesterskaber og 
Kommunemesterskaber 

Ja Ja Ja 

Landsdelsmesterskaber Ja Ja Ja 

Sjællandsmesterskaber Ja Ja Ja 

Danmarksmesterskaber 
og landsmesterskaber 

Ja, men max. 500 kr. i tilskud pr. spiller pr. år 

Åbne invitationsturne-
ringer 

(*) 
2 inkl. i kontingentet 

(*) 
2 inkl. i kontingentet 

(*) 
max. 2 begynderstævner 

Holdturnering i SBKr 
eller DGI 

(*) 
Deltagelse på hold 

(*) 
Deltagelse på hold 

(*) 
Deltagelse på hold 

 

Der kan endvidere ydes tilskud til en udvalgt træningslejer såsom Vingsted eller Sorø sommerlejre. Tilskud-
det kan maximalt udgøre 25 % af indskuddet. Tilmeldinger til alle åbne turneringer skal godkendes af og 
gennemføres i samarbejde med klubbens udpegede koordinator. Der udleveres gratis klubtrøje til alle ung-
domsspillere, der har betalt fuldt kontingent. Trøjen skal anvendes ved alle turneringskampe. 
Transport og ophold er altid for egen regning! 
(*) ved deltagelse på hold eller i turneringer som er betalt af klubben, skal man anvende klubbens klubtøj! 
 

 

Øvrige Senior Veteran Motionist Banespillere 
Passive 

m/spilleret 

Fællestræning inklusiv 
bolde 

1 eller 2 gan-
ge pr. uge á 2 

timer 

1 eller 2 gange pr. uge á 1½ 
time (uden træner) 

Nej, men kan afløse på motio-
nist- og veteranfællestræning 

Klubmesterskaber og 
Kommunemesterskaber 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Landsdelsmesterskaber Ja Ja Ja Nej Nej 

Sjællandsmesterskaber Ja Ja Ja Nej Nej 

Danmarksmesterskaber 
og landsmesterskaber 

Ja, men max. 500 kr. i tilskud pr. spiller pr. år Nej Nej 

Åbne invitationsturne-
ringer 

(*) 
2 inkl. i kon-

tingentet 
Betaler selv Betaler selv Betaler selv Betaler selv 

Holdturnering i SBKr 
eller DGI 

(*) 
Deltagelse på hold 

Nej, men kan 
være med som 

afløser 
Nej 

 

Transport og ophold er altid for egen regning! 
(*) ved deltagelse på hold eller i turneringer som er betalt af klubben, skal man anvende klubbens klubtøj!



7 

Frederikssund Badminton Klub 
 

Nyt fra Ungdomsafdelingen! 

 
Selv om sommeren forhåbentlig er på sit højeste, badmintonketsjer og 

fjerbold er lagt i skabet og udskiftet med badetøj eller andre udendørsak-

tiviteter, er det alligevel tid til at tænke på den kommende sæson. 

 

Ny procedure ved tilmelding til individuelle turneringer! 

Fra og med sæsonen 2012/13 har klubben ændret tilmeldingsformen så-

ledes, at du selv skal tilmelde og betale for åbne turneringer på Badmin-

ton People (se beskrivelse et andet sted i bladet). 

Klubben betaler stadig for 2 individuelle turneringer, du skal blot sende 

dine kvitteringer samt et kontonummer til klubbens kasserer Christian 

Brangstrup på mail: jette121@post11.tele.dk. Du kan indsende kvitterin-

ger to gange hen over sæson – den 1. januar og den 1. april! 

 

Tilmeldinger til Sjællandsmesterskaber og Landsdelsmesterskaber foregår 

via Claus Brun Jensen på mail: cbj@novonordisk.com som også admini-

strerer klubbens indbetalinger for disse stævner. Der vil jævnligt blive ud-

sendt oplysning om relevante stævner, lige som aktivitetsplanen for SBKr 

er opsat på vores tavle i hallen. 

 

Tilmelding til den nye sæson! 

På hver træning angivet på hjemmesiden har vi listet navnene på de spil-

lere, som vi mener passer i styrke til den pågældende træning. Dette er 

dog kun vejledende, så hvis den anviste træningstid ikke passer, må du 

rette henvendelse til Flemming Kristiansen på mail: aaseogflem-

ming@yahoo.dk, så vi kan finde en anden dag, som passer bedre. 

 

Antal hold tilmeldt i den nye sæson! 

Vi tilmelder samme antal hold til holdturneringen – 1 i SBKr og 6 i DGI. 

mailto:jette121@post11.tele.dk
mailto:cbj@novonordisk.com
mailto:aaseogflemming@yahoo.dk
mailto:aaseogflemming@yahoo.dk
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Hvordan bruges Badminton People – www.badmintonpeople.dk? 
 
I vejledningen er Badminton People 
forkortet til BP. 
 
På forsiden skal du oprette en profil, 
hvor du bruger din mailadresse og en 
kode. Derefter modtager du en mail, 
som du skal bekræfte, og dernæst 
kan du bruge BP. 

 
 

På BP kan du finde åbne turneringer, som du kan tilmelde dig. 
Hvis dit barn er ny i klubben, og ikke findes under Frederikssund Badmin-
ton Klub, skal du bede Claus Bruun Jensen eller Flemming Kristiansen om 
at oprette dit barn her. 
 
På forsiden trykker du på turnering, derefter tilmeld turnering, derefter 
vælg turnering – så udfyldes formular med søgning af turnering.  
 

 

Der er mange forskellige måder at 
søge efter en turnering på. Du kan 
udfylde et eller flere søgefelter og 
tryk derefter på SØG knappen. 
 
Nu vises de fundne turneringer, og 
du vælger den, du ønsker at delta-
ge i.  

Hvis du ønsker at tilmelde dig til en turnering, skal du taste vælg, og du 
kan på den valgte turnering se invitationen og hvor mange kategorier, der 
kan tilmeldes til. 
Under spiller kan du vælge dit barn og eventuelt vælge single. Når dette 
er gjort, skal du overføre tilmeldingen ved at bekræfte tilmeldingen, som 
så overføres til din indkøbskurv – herefter betaler du for tilmeldingen. 
 

http://www.badmintonpeople.dk/
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Det kan du også gøre ved double, hvor du enten kan vælge åben makker, 
og få tildelt en makker, hvis en anden også har tilmeldt sig med åben 
makker. Du kan også vælge under klub og navn - en spiller fra vores klub 
eller en anden klub. Denne anden spiller skal så bekræfte tilmeldingen, 
ved at gøre det samme. 
 

Hvis tilmeldingen er lukket, er det fordi tilmeldingsfristen er overskredet. 
En turnering kan også være lukket, hvis der er lang tid til den afvikles. 
 

Hvis din kamp bliver aflyst af den tilmeldte klub, og du har oplyst dit kon-
tonummer, får du automatisk pengene retur fra denne klub. 
 

Du modtager en bekræftelse fra Badminton People på tilmeldingen på 
mail, og inden turneringen modtager du også på mail, et program. Nogle 
klubber sender dog ikke program ud, men på disse kan du finde et link på 
deres hjemmeside til programmet. 
 

God fornøjelse med tilmeldingerne og held og lykke med kampene. 
 

Ungdomsudvalget! 
 

Tilmelding til individuelle turneringer 
Tine Rasksen, Line Divsalar og Susanne Dettmann 

 

Indmeldelse og ændrede træningstider! 
Flemming Kristiansen 

Tilmelding til SM og LDM 
Claus Bruun Jensen 

 
 

NY SÆSON! 
Inden udgangen af juni måned vil alle medlemmer modtage en e-mail 
indeholdende et LINK til betaling af kontingentet for den nye sæson. 

HUSK, at opdatere din profil, hvis der er sket ændringer.  
 

Sidste frist for betaling er 4. august 2012 
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Træningstider i FREDERIKSSUND HALLEN, HAL B 
 

Mandag   Tirsdag  

Kl. 1500 – 1700 
Øvede 
turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 
Kl. 1500 – 1700 

Let øvede 
U11, U13, U15 

Kl. 1700 – 1800 
Begyndere 
U9, U11 

 
Kl. 1700 – 1800 

Begyndere 
U9, U11 

 

Onsdag   Torsdag  

Kl. 1500 – 1600 
Begyndere 
U9, U11 

 
Kl. 1500 – 1700 Let øvede 

U11, U13, U15 

Kl. 1600 – 1700 
Begyndere 
U11, U13 

 
Kl. 1700 – 1800 

Begyndere 
U9, U11 

Kl. 1800 – 1900 
Specialtræning 
(kun for udvalgte 
spillere) 

 
 

 

 

Fredag  

Kl. 1500 – 1630 
Øvede turneringsspillere 
U11, U13 

Kl. 1630 – 1800 
Øvede turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 
Træningstid i GRÆSE BAKKEBY HALLEN 
 

Lørdag   

Kl. 1200 – 1400 
Begyndere og let øvede 
Alle årgange 

 

I skrivende stund kan vi ikke oplyse navnene på trænerne til de forskellige 

træningspas, i og med at trænerne ikke kender deres arbejds- og skole-

skema. Alle trænerne har dog givet tilsagn om, at være til rådighed i den 

nye sæson. 
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Sæsonkalender – ANDET HALVÅR 2012 
 

UNGDOM 
 AUGUST 

8. 
 Sæsonstart for nuværende medlemmer i 

Frederikssund Hallerne 

13. 
 Sæsonstart for nye medlemmer i 

Frederikssund Hallerne 

25. 
 Sæsonstart for dem som skal spille i  

Græse Bakkeby Hallen 

   

 SEPTEMBER 

22. – 23.  Holdturneringsrunde – SBKr 

  

 OKTOBER 

6. – 7.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 

27. – 28.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 

  

 NOVEMBER 

4.  Holdturneringsrunde – DGI 

17. – 18.  Holdturneringsrunde – SBKr 

25.  Holdturneringsrunde – DGI 

  

 DECEMBER 

1. – 2.  Sjællandsmesterskaber, individuelt 

8. – 9.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 
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Sæsonkalender – FØRSTE HALVÅR 2013 
 

 
UNGDOM 

 JANUAR 

12. – 13.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 

19. – 20.  Landsdelsmesterskaber, individuelt 

26.  Holdturneringsrunde - DGI 
 

 FEBRUAR 

4. – 5.  Holdturneringsrunde – SBKr 

23. – 24.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 
 

 MARTS 

9. – 10.  Holdturneringsrunde – DGI og SBKr 

23. – 24.  Holdturneringsrunde – SBKr 
 

 APRIL 

6. – 7.  Klubmesterskaber, ungdom 
 

 

Holdturneringen for ungdom spilles over 3 eller 4 runder, så derfor bliver 

der også plads til vores begynderstævner, som vi arrangerer sammen 

med Kirke Hyllinge, Skibby og Slangerup. Og som noget nyt for badmin-

tonklubberne i Frederikssund, arrangeres der et kommunemesterskab for 

de forskellige årgange. 
 

Ungdomsformand 

Flemming Kristiansen 
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Hovedsponsorer! 
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Klubbens Bestyrelse! 

 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

  

  
Kasserer 

Christian Brangstrup 

  

 
Sekretær 

Gitte Ravensholt 
 

 

 
Ungdom 

Flemming Kristiansen 

  

 
Senior 

Birgitte Carlsen 
 

 
Baneadministrator 

Niels Hejnfelt 

  

 
Motionist og Veteran 

Finn Ravensholt 
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Kontaktinformationer!  

Formand   

Poul Erik Nielsen eakpen@post.tele.dk 47 38 32 62 
   

Kasserer   

Christian Brangstrup Jette121@post11.tele.dk 47 38 36 03 
   

Sekretær   

Gitte Ravensholt G.Ravensholt@toptronic.dk 40 29 28 93 
   

Baneadministrator   

Niels Hejnfelt Niels@hejnfelt.dk 26 73 75 73 
   

Ungdom   

Flemming Kristiansen aaseogflemming@yahoo.dk 
47 31 34 79 
24 41 92 60 

   

Senior   

Birgitte Carlsen bib@post.tele.dk 22 32 14 82 
   

Motionist og Veteran   

Finn Ravensholt for@tdc.dk 40 36 80 10 
 
 
 

 

 

 

 

Suppleanter   
   

Revisorer 
 Ivar Green-Paulsen 

Jesper Fehlhaber 
   

Revisorsuppleant  Jette Bovbjerg 

mailto:eakpen@post.tele.dk
mailto:Niels@hejnfelt.dk
mailto:aaseogflemming@yahoo.dk
mailto:bib@post.tele.dk
mailto:for@tdc.dk
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Klubbens Sponsorer! 

Nordea, Frederikssund  STARK, Frederikssund 
   

Torben Hansen Sport  Jan Nielsen Autolakering 
   

Dansk Revision, Frederikssund  LI-NING 
   

PrinfoParitas Digital Service 
Frederikssund 

 CO-RO FOOD A/S 

   
Kaj Kjær's 

Vognmandsforretning 
 

Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Frederikssund Handibusser  
Advokaterne 

Andersen & Thoregaard 
   

EL – ABC, Frederikssund  B.B. Fugeentreprise ApS 
   

René Rasmussen VVS  
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Fri Harboe Cykler  Carlo Christiansen Guld, Sølv og Ure 
   

Frederikssund Motionscenter  Haldor Topsøe 
   

Centerkiosken, Sillebroen  Fjordbyg ApS 
   

  Restaurant Regnbuen 
 

 

Støt dem – der støtter os! 


