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Nyt fra Formanden! 
 

Formandens beretning til 
generalforsamlingen 2013 
 
Jeg har jo snart fremført formandens års-
beretning nogen gange, og hver gang sy-
nes man, at sæsonen er gået så hurtigt, og 
hvor blev det år dog af? 

 
 

Klubben kunne jo fejre, at det var den 20. sæson i år, og vi havde derfor 
også lagt op til, at dette skulle fejres med en stor fest i hallen. Tilmeldin-
gen var desværre uhyre ringe, og vi måtte derfor beklageligvis aflyse fe-
sten i denne omgang. Måske var timingen ikke god nok!  
 
Det var også 2. år med It-systemet ’Klubmodulet’, og ved stor hjælp fra 
Henrik og Susanne, har vi nu fået rigtig megen glæde af systemet, både 
til indbetaling af kontingenter, den daglige bogføring samt mange mulig-
heder for at informere medlemmerne via mail eller sms.  

<< 

Vi tror også at medlemmerne efterhånden har 
fundet sig tilrette med at tilmelde sig via porta-
len. Så i næste sæson vil vi derfor forsøge at ud-
vide med en endnu bedre medlemsservice, så 
som at kunne bestille klubtøj via nettet. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 
De sportslige kommentarer vil jeg primært overlade til de enkelte ud-
valgsformænd, men vil igen i år benytte lejligheden til at rose samarbej-
det mellem senior og ungdom elitetræningen. 
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Vi har netop i år kunnet glæde os over at nogle af de ungdomsspillere, 
som tidligere har deltaget på denne elitetræning, har været med til at 
spille 1. holdet tilbage til serie 1, hvilket var hele ideen med denne sats-
ning. 
 

Ungdomsafdelingen har igen haft en fin sæson, hvor det igen er blevet til 
fine resultater i flere rækker. 
 

Der skal som sædvanlig lyde en stor tak til hele holdet bag ungdomsafde-
lingen, hvor der igen i år skal lyde en særlig tak til Flemming Kristiansen, 
Claus Bruun, Tine Rasksen og Susanne Dettmann. 
 

Der skal også lyde en tak til de øvrige forældre, der har hjulpet til, - men 
jeg må desværre gentage min appel fra tidligere år om, at flere forældre 
gerne må give en hånd med. Det er desværre de få, der trækker læsset! 
 
 

 

Klubben har indgået sponsoraftale med 
LI-NING fra sidste sæson, hvilket omfat-
ter bolde tøj og evt. andre badminton 
effekter. 
 

Denne aftale bevirker, at vi igen i denne 
sæson har kunnet udlevere gratis poloer 
til alle ungdomsspillere, der har betalt 
fuldt kontingent. 
 

Jeg vil her også sende en stor tak til de 
sponsorer, som har været villige til at 
købe reklameplads på disse poloer, og 
ikke mindst til Torben Hansen Sport, der 
har stået få det store arbejde med at 
trykke logoer mv. 

 

 
Det er hermed obligatorisk, at man skal spille i denne polo ved alle hold-
kampe og betalte turneringer.  
 

Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder 
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’Hvad får man for kontingentet 2013 - 2014’, der fortæller, hvad du som 
medlem kan forvente at få for dit kontingent.  
Præmisserne samt ændringerne fra tidligere år, vil blive gennemgået 
under pkt. regnskab. 
 
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt sam-
arbejde i den forgangne sæson. Der skal lyde en særlig tak til Susanne 
Lundh for igen at redigere vores flotte klubblad. Der skal også lyde en 
speciel tak til Christian Messerschmidt, der stadig ufortrødent styrer 
boldindkøb og sørger for at alle hold får friske bolde til kampe og træ-
ning hver uge. Det er et stort arbejde, som bestyrelsen sætter stor pris 
på, Christian gør også et stort stykke arbejde med at skrive for ung-
domsafdelingen således, at resultater m.v. hele tiden er opdateret på 
vores hjemmeside. 
 
Der skal til sidst lyde en tak til alle frivillige holdledere, trænere, sponso-
rer samt en stor tak til alle dem, der yder en indsats for FBK92.  
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
 

HUSK 

- er du banespiller og 

vælger ikke at beta-

le dit kontingent til 

tiden, vil banen bli-

ve registreret som 

ledig, og kan 

bookes af andre! 

HUSK 

- deltager du på 

fællestræning, og 

vælger ikke at be-

tale dit kontingent 

til tiden, vil din 

plads tilbydes nye 

spillere! 
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Kontingenter for 2013 – 2014! 

 
 

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. 

 
 
 

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.  

 

Sidste frist for betaling er 5. august 2013 
 

- Du kan læse referatet fra klubbens generalforsamling samt de 

respektive afdelingers beretninger på klubbens hjemmeside 

under fanen GENERALFORSAMLING! 
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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. 2 x 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 Nej 

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!
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Nyt fra Ungdomsafdelingen! 

 
Selv om sommeren forhåbentlig er på sit høje-

ste, badmintonketsjer og fjerbold er lagt i ska-

bet og udskiftet med badetøj eller andre 

udendørsaktiviteter, 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 

således, at du selv skal tilmelde og betale for åbne turneringer på Bad-

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

 

Klubben betaler for deltagelse i 2 turneringer, Landsdelsmesterskaber, 

Sjællandsmesterskaber samt Landsmesterskaber individuelt og for hold 

(dog max 500 kr. pr. gang). 

 

Du skal blot sende dine kvitteringer samt et kontonummer til klubbens 

kasserer Christian Brangstrup på mail: jette121@post11.tele.dk. Du kan 

indsende kvitteringer to gange hen over sæsonen – 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 udsendt oplysning om relevante stævner, lige som 

aktivitetsplanen for SBKr er opsat på vores tavle i hallen. 

 

mailto:jette121@post11.tele.dk
mailto:cbj@novonordisk.com
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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, så vi kan finde en anden dag, 

som passer bedre – mail: aaseogflemming@yahoo.dk. 

 

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. Men flere af vores trænere har dog givet tilsagn om, at komme 

igen. Vi har dog måttet tage afsked med nogle stykker. Emil Wentorf skal 

læse idræt i Odense og Emilie og Rasmus skal begge på efterskole, men 

kommer forhåbentlig tilbage.  

 

Antal hold tilmeldt 

i den nye sæson! 

Vi tilmelder 7 hold i DGI´s holdturnering for den kommende sæson. 

 
 
 
 

Ungdomsudvalget! 
 

 

Tilmelding til interne turneringer og 
Klubmesterskaber 

Tine Rasksen 
Susanne Dettmann 

Indmeldelse og ændrede træningstider Flemming Kristiansen 

Tilmelding til SM og LDM Claus Bruun Jensen 

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. 
 
 

http://www.badmintonpeople.dk/
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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. 
 
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 og-
så vælge under klub og navn - en 
spiller fra vores klub eller en an-
den klub. Denne anden spiller skal 
så bekræfte tilmeldingen, ved at 
gøre det samme. 
 

Hvis tilmeldingen er lukket, er det 
fordi tilmeldingsfristen er over-
skredet. 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 kontonummer, får du automa-
tisk pengene retur fra denne klub. 
 

Du modtager en bekræftelse fra 
Badminton People på tilmeldin-
gen på mail, og inden turneringen 
modtager du også på mail, et pro-
gram.  
 
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. 
 

Hvordan forebygger man skader! 

Overbelastningsskader opstår som regel fordi kroppen ikke har haft tid til at væn-
ne sig til træningen.  
 

Du kan derfor forebygge de fleste overbelastningsskader ved: 
 - at bygge træningen langsomt op 
 - bruge det rigtige træningsudstyr (sko, indlæg og lignende) 
 - lytte til advarselssignalerne i tide 
 

Advarselssignalerne vil være ømhed i muskler eller sener efter træning, som ikke 
er forsvundet inden næste træningspas. Hvis ømheden fortsætter, bør du trappe 
din træning ned, indtil du igen kan træne uden ømhed. 
 
Da overbelastningsskader oftest opstår i senenvævet, kan det være en god ide, at 
du tjekker din achillessene, knæsene, albuesene og lignende efter træningen. Hvis 
du er øm, skal ømheden være væk, inden du træner næste gang. 
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Træningstider i Ungdomsafdelingen 

 

 

 

FREDERIKSSUND HALLEN, HAL B 

Mandag   Tirsdag  

Kl. 1500 – 1600 
Begyndere 
U9, U11 

 
Kl. 1500 – 1700 

Let øvede 
U11, U13, U15 

Kl. 1600 – 1800 
Øvede 
turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 
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 – 1600 
Begyndere 
U11, U13 

Kl. 1600 – 1800 
Øvede turneringsspillere 
U13, U15, U17 

 
 
 
GRÆSE BAKKEBY HALLEN 

Lørdag   

Kl. 1200 – 1400 
Begyndere og let øvede 
Alle årgange 
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Vrid, hop og stræk! 
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Sæsonkalender – ANDET HALVÅR 2013 
UNGDOM 
 

A
U

G
U

ST
 12.  Sæsonstart for nuværende medlemmer i 

Frederikssund Hallerne 

19.  Sæsonstart for nye medlemmer i 
Frederikssund Hallerne 

31.  Stævne i Jyllinge 
U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

  

SE
P

TE
M

B
ER

 

1.  Stævne i Jyllinge 
U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

7.  Opstart for alle på GRÆSE BAKKEBY SKOLE 

7. 
 Stævne i Hillerød 

U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

14. – 15. 
 Stævne i Ledøje-Smørum  

U15 (ABCD-rækken) 

28. – 29. 
 Stævne i Kirke-Hyllinge 

U15 (ABCD-rækken) 

 
 12. – 13.  Stævne i Skibby 

U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

 

N
O

V
EM

B
ER

 2. – 3.  Stævne i Ålholm 
U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

9. – 10.  Landsdelsmesterskaber for ungdom 

23. – 24.  Stævne i Helsinge 
U15 (CD-rækken) 

30.  Sjællandsmesterskaber 
 

D
EC

EM
B

ER
 

1.  Sjællandsmesterskaber 

14. – 15.  Begynderstævne i Helsingør 
(D-rækken) 

14. – 15.  Stævne i Farum 
U9, U11, U13, U15 (BC-rækken) 

28. – 29.  Stævne i Blistrup 
U11, U13, U15 (CD-rækken) 

O
K

TO
B

ER
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Sæsonkalender – FØRSTE HALVÅR 2014  

UNGDOM 
 

JA
N

U
A

R
 18. – 19.  Udtagelsesstævne til LM 

18. – 19.  Stævne i Værløse 
U9, U11, U13 (ABCD-rækken) 

25. – 26.  Stævne i Greve 
U9, U11 (ABCD-rækken) 

 

FE
B

R
U

A
R

 1. – 2.  Stævne i Slangerup / DGI vintercup  
(BC-rækken) 

8. – 9.  Stævne i Blistrup  
U9, U11 (ABCD-rækken) 

15. – 16.  Stævne i Roskilde 
U9, U11 (ABCD-rækken) 

 

M
A

R
TS

 

1. – 2.  Stævne i Hornbæk 
U9 (CD-rækken) 

15. – 16.  Stævne i Herlev 
U9, U11 (ABCD-rækken) 

 

A
P

R
IL

 5. – 6.  Klubmesterskaber, ungdom 

12. – 13.  
Stævne i Frederiksværk  
U9, U11, U13, U15 (ABCD-rækken) 

 

JU
LI

 14. – 20. 
 Sommerlejer i Vingsted 

U9, U11, U13 

21. – 27. 
 Sommerlejer i Vingsted 

U15, U17, U19 

 
 
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. 
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Den lille hyggelige! 
 

 

”Succes kommer aldrig tilfældigt. Succes er hårdt arbej-

de, vedholdenhed, træning, indlæring, masser af ofre og 

frem for alt stor kærlighed til dét, du gør, eller træner 

dig op til at kunne gøre. 

 

Kilde: Pelé 

 

 

 

Der bliver også plads til 3 eller 4 begynderstævner i løbet af sæsonen, 

men datoerne er endnu ikke fastlagt.  

 

Sæsonkalenderen vil løbende blive opdateret, og du kan finde den på vo-

res tavle i hallen eller på Badminton People / turnering. Vi vil også jævn-

ligt sende mail til spillerne med oplysning om aktuelle stævner. 

 

Husk at opdater din profil i Klubmodul, hvis der er sket ændringer siden 

sidste sæson. Husk også at tjekke din mail jævnligt, for at se, om klubben 

har sendt dig indbydelse eller anden information. 
 

 

Ungdomsformand 

Flemming Kristiansen 
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Frederikssund Badminton Klub 

søger ny UNGDOMSUDVALGSFORMAND! 

 

 

Den ”gamle” formand går 

snart på pension, og efter 

mange dejlige år på posten, 

er jeg nu klar til at 

videregive opgaven til nye 

og måske yngre kræfter! 

 

 

FAKTA om afdelingen! 

Pr. i dag består ungdomsafdelingen af ca. 120 herlige og entusiastiske 

børn og unge. De trænes af 6 til 8 lidt ældre spillere, som alle har været 

på trænerkurser. Derudover er der tilknyttet 4 voksne, som er 

repræsenteret i klubbens ungdomsudvalg, samt hvert tilmeldt 

turneringshold har tilknyttet en forælder som agerer holdleder. 
 

En ungdomsudvalgsformands kalender ser ca. sådan ud: 

 

Maj og juni 
 Tilmelding af hold hos DGI og SBKr 

 Skrive indlæg til klubblad og hjemmeside 

 Arrangere udbringning af klubblad (dog frivilligt) 

Juli 
 Fordele spillere på de forskellige træningshold 

 Lave træneraftaler 

August 
 Sæsonen går i gang og træningen startes 

 Trænerkontrakter laves og underskrives 

September 
 Skaffe holdledere til hvert hold 

 Lave børneattester på trænere, holdledere og an-
dre som er i kontakt med klubbens børn og unge 

Marts og april 
 Planlægge og afvikle afdelingens klubmesterskaber 

 Resultatformidling til hjemmesiden 
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Står som kontaktperson i forhold til DGI, SBKr og Frederikssund Kommu-

ne. Har kontakt til kommunens andre badmintonklubber. Deltager i klub-

bens bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.  

 

Tiltrædelse ved klubbens generalforsamling i 2014, men gerne før, da 

sidemandsoplæring vil være en stor fordel. 

 

Skulle der være spørgsmål til jobbet, eller andet, så er du meget velkom-

men til at kontakte Flemming Kristiansen for yderligere information. 

 

Flemming Kristiansen 

Ungdomsudvalgsformand 

HUSK 

- at opdater din profil 

på klubbens hjemme-

side. 

 

Klubben udsender 

mange informationer 

hen over sæsonen via 

vores hjemmeside, og 

er dine kontaktinfor-

mationer ikke korrek-

te, får du ikke vores 

informationer! 

 

HUSK 

- at bruge klubbens 

hjemmeside, som lø-

bende bliver opdate-

ret med nyheder, til-

bud og informationer.  

 

Det er via klubbens 

hjemmeside, man 

tilmelder sig diverse 

arrangementer - her-

under klubmester-

skaber! 
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Forældreindlæg! 

 

Til ungdomsspillere og deres forældre! 
Uddrag af indlæg til bestyrelsen fra Inge Messerschmidt 
 

Som mor til Laura, der nu har spil-

let badminton snart 4 år, er jeg 

ofte med ude, når hun spiller med 

i de forskellige turneringer, der 

arrangeres rundt omkring. Men 

hvor kunne det være sjovt, hvis 

der var flere fra Frederikssund, 

der deltog i turneringerne. For de 

fleste gange vi er af sted, er det 

kun Laura eller en enkelt spiller 

mere fra FBK92. 

 

Og sådan er det sikkert også for 

andre FBK spillere. Og det er da 

ærgerligt! For turneringer er der 

masser af. Det er bare om at mel-

de sig på.  

 

Det kunne starte, allerede når 

spillerne er helt nybegyndere. 

Ved at deltage i de ”begyndertur-

neringer” der arrangeres 4 gange i 

løbet af en sæson. De foregår i 

Frederikssund, Slangerup, Skibby 

og Kirke Hyllinge. Det er nogle su-

per gode arrangementer, hvor al-

le kommer til at spille en del 

kampe. Turneringerne spilles i lo-

kalområdet, så det er overkom-

meligt at komme til.  Der inddeles 

i puljer, hvor alle spiller mod alle. 

Derefter inddeles i nye puljer, 

hvor nr. 1 i de indledende puljer 

danner ny pulje, nr. 2 i de indle-

dende danner ny pulje osv. Og så 

spiller alle mod alle igen. Når alle 

puljer er færdigspillede, får samt-

lige spillere en medalje med hjem.  
 

- Alle spiller en masse kampe;  

- Alle prøver, hvordan det er at 

spille turnering; 

- Alle får medalje med hjem 

sammen med en god oplevelse 

og lidt erfaring;  

Når begynderturneringerne er afprøvet, får man måske mod på at prøve 

de åbne turneringer, som kan ses på Badminton People. Det kræver dog, 

der laves en profil, men det er ganske nemt. 
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Derefter kan man under ”turneringer” og ”tilmeld turnering” læse pro-

gram for de enkelte turneringer - og evt. tilmelde sig.  

 

Når spillerne har deltaget i turneringer, kan man læse om deres kampe, 

resultater og modstandere på FBK`s hjemmeside under ”Ranglister”, hvor 

spillerne er rangeret alfabetisk. Og det er sjovt at gå tilbage i sæsonen og 

se, hvem man har spillet mod tidligere. Her ajourføres deres optjente po-

int i de enkelte rækker, så der gives et hurtigt og nemt overblik.  

Ligeledes er det med Klubmesterskaberne. Her har man også mulighed for 

at spille en masse kampe. 
 

SÅ KOM UD OG VÆR MED – DET ER SUPER SJOVT! 
 

Måske trænerne kunne opfordre spillerne til at melde sig til turneringer i 

årets løb. Måske trænerne kunne opfordre spillerne til at melde sig til 

Klubmesterskaberne, når det er aktuelt, da det er synd, at der som i år 

2013 kun var tilmeldt 38 spillere fra U9 til U19. I det hele taget vise lidt 

interesse.  Det må kunne gøres bedre! 
 

SÅ FORÆLDRE! 

Log ind på Badminton People. Tilmeld jeres børn til en masse 

turneringer. Det er super sjovt at være med til som spiller, og 

det er super sjovt at følge som forældre.  Turneringer er en 

konkurrence mod spillere fra andre klubber, men det er også en 

konkurrence med en selv, da det gælder om at få point, så man 

kan komme op i en højere række.  
 

Og det giver en masse socialt. En masse gode venner og en masse gode 

oplevelser. 
 

FBK92 er et godt sted at være, så lad os også vise det udadtil. 
 

Inge Messerschmidt 
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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@gmail.com 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  Helge Scheibel 

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  Fru Bonde 
   

Torben Hansen Sport  Jan Nielsen Autolakering 
   

Dansk Revision, Frederikssund  LI-NING 
   

Fri BikeShop  CO-RO FOOD A/S 
   

Kaj Kjær's 
Vognmandsforretning 

 
Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Frederikssund Handibusser  
Advokaterne 

Andersen & Thoregaard 
   

PRinfoParitas Digital Service, 
Frederikssund 

 B.B. Fugeentreprise ApS 

   

René Rasmussen VVS  
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Restaurant Regnbuen  Carlo Christiansen Guld, Sølv og Ure 
   

Frederikssund Motionscenter  Haldor Topsøe 
   

Centerkiosken, Sillebroen  Fjordbyg ApS 
   

 

 

Støt dem – der støtter os! 


