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Nyt fra Formanden! 

 

 

 
Formanden byder VELKOMMEN 

til sæsonen 2014 - 2015 

 

Den forgangne sæson blev lige så svær for 1. holdet som forventet, efter 
at vi igen kunne fejre oprykning til serie 1. 
 
Vi håbede selvfølgelig på lidt tilgang, som desværre udeblev. Derfor er 
det ekstra flot at vores unge spillere smøgede ærmerne op i slutspillet, 
således at de igen til næste sæson vil spille i serie 1 - Godt gået! 

 

De sportslige kommentarer vil 
jeg som sædvanligt primært 
overlade til de enkelte udvalgs-
formænd (som kan læses på 
klubbens hjemmeside), men vil 
igen i år benytte lejligheden til at 
rose samarbejdet mellem senior 
og ungdomselitetræningen. 

 

På sidste års generalforsamling 
var der stor debat om ungdoms-
afdelingen, og der blev ytret øn-
ske om, at vi burde styrke ung-
domstræningen, for at de unge 
talenter ikke var nødsaget til at 
flytte til andre klubber, hvis de 
havde større ambitioner. 

Vi besluttede derfor i bestyrel-
sen at ansætte vores seniortræ-
ner til også at gennemføre en del 
af ungdomstræningen. 

 

Det har været en stor sportslig 
oplevelse, selvom der desværre 
ikke har været en stor ungdoms-
afdeling i år. 

 

Bestyrelsen mener dog, at vi skal 
fortsætte dette trænersamar-
bejde igen i år, da det er svært at 
vurdere værdien af et sådant ini-
tiativ efter kun et år. 
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Der skal som sædvanlig lyde en stor tak til hele holdet bag ungdomsaf-
delingen, hvor der igen i år skal lyde en særlig tak til Flemming Kristian-
sen, der desværre nu har besluttet, at vil stoppe efter mange års tro tje-
neste. Vi er dog så heldige, at Peter Zichy har tilbudt sig som ny ung-
domsudvalgsformand (se præsentation andet sted i bladet). Der skal ly-
de et varmt velkommen i bestyrelsen til Peter. 
 

 

 
 

Klubben har for de næste 2 sæsoner indgået ny bold- og tøj-
aftale med Yonex. Aftalen omfatter som sædvanligt gode pri-
ser på bolde til fællestræningen, samt tøj og andre badmin-
ton effekter til speciel klubpris, hvilket kan komme alle med-
lemmer til gode. Der vil fremkomme en aktivitetsoversigt, 
når den nye sæson starter.  
 
Den nye aftale bevirker, at vi igen i denne kommende sæson, 
vil udlevere gratis poloer til alle ungdoms- og fællestrænings-
spillere, der har betalt fuldt kontingent.  

 
Jeg vil her sende en stor tak til de spon-
sorer, som køber reklameplads på disse 
poloer, og ikke mindst tak til Torben 
Hansen Sport, der står for det store ar-
bejde med at bestille tøjet hjem, samt 
trykke logoer med videre. 
 
Det bliver selvfølgelig obligatorisk, at 
alle turneringsspillere skal spille i denne 
polo ved alle holdkampe og de af klub-
ben betalte turneringer.  

 
Jeg vil som sædvanlig henlede opmærksomheden på vores informations-
side ”Hvad får man for kontingentet 2014 – 2015”, der fortæller, hvad 
du som medlem kan forvente at få for dit kontingent.  
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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, og for sammen med 
Henrik Poulsen at styre vores hjemmeside.  
 
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 træning hver uge.  
 
Der skal til sidst også lyde en tak til alle frivillige holdledere, trænere, 
sponsorer samt en stor tak til alle dem, der yder en indsats for FBK 92.  
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Kontingenter for 2014 – 2015! 

 
 

Baner I haller På skoler Kl. 2200 – 2300 

Single 850 kr. 675 kr. Halv pris 

Double 600 kr. 500 kr. Halv pris 
 

Fællestræning Ungdom Senior Veteran Motionist 

1 gang pr. uge 560 kr. 1400 kr. 1100 kr. 1100 kr. 

2 gange pr. uge 980 kr. 2450 kr.  1925 kr. 

1 gang pr. uge 
(begyndere) 

450 kr.    

 

Familiebaner (Frederikssund Hallen) – lørdage kl. 1100 – 1200 400 kr. 

Passive med spilleret 200 kr. 

Passive uden spilleret 100 kr. 

 
 
 

NY SÆSON! 
I begyndelsen af juli måned vil alle medlemmer modtage en e-mail in-

deholdende et LINK til betaling af kontingentet for den nye sæson.  
 

Sidste frist for betaling er den 3. august 2014 
 

- 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 2014 – 2015! 

  

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. 
Ungdom får betalt tøj af klubben! 
 

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 (dog er deltagelse 
gratis i Vikingeturneringen) 

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. 
Senior, motionist og veteran får betalt poloer af klubben! 
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Nyt fra Ungdomsafdelingen! 

 

Da den tidligere Ungdomsformand gennem 7 år, Flemming Kristiansen, 
ønskede at trække sig fra posten, tilbød jeg at overtage og lægge en ind-
sats i ungdomsarbejdet, så afdelingen forhåbentlig vil fortsætte den gode 
udvikling mange år fremover. 
 

 

Personligt vil jeg gerne sige Flemming tak 

for alt det arbejde, han har lagt her og det 

glæder mig, at han fortsætter i Ungdoms-

udvalget, og vil gi’ en hånd med ved kom-

mende stævner. 
 

 

Om min egen hang til badminton kan jeg sige, at det er først og fremmest 
gennem min søn der begyndte i august 2011, at jeg har fået tilknytning til 
sporten og klubben. 
 
Gennem lørdagenes forældrespil er jeg også kommet lidt på banen, men 
jeg må nok sige, at jeg bliver ekstra ivrig, når jeg kører min søn til et stæv-
ne, og der skal heppes.  
 
Ved stævnerne lærer ens børn spillere fra andre klubber at kende, og 
forældrene får også en god snak sammen om badminton og andet. Så jeg 
vil gerne opfordre alle ”gamle” som nye ungdomsspillere, til at tage ud og 
få spillet en række turneringer i løbet af sæsonen. 
 
Det er her, man rigtigt får prøvet sin badminton af, som man har lært og 
øvet til træningen. Samtidig har man jo mulighed for at få point til rangli-
sten, hvis man opnår en god placering i en turnering og efterhånden ryk-
ke op i rækkerne og spille mod andre på samme niveau. 
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Der er en del turneringer, som er betalt af klubben (se andetsteds her i 
bladet), og andre skal spilleren selv betale ved tilmeldingen via ”badmin-
tonpeople.dk”. 
 
En rigtig god sæson ønskes til alle ungdomsspillere. 
 
Peter Zichy 
Ungdomsformand 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aldersopdeling af UNGDOMSSPILLERE 

for sæsonen 2014 – 2015 
 

U19 er født i 1996 eller 1997 

U17 er født i 1998 eller 1999 

U15 er født i 2000 eller 2001 

U13 er født i 2002 eller 2003 

U11 er født i 2004 eller 2005 

U9 er født i 2006 eller 2007 

U7 er født i 2008 eller senere 

 
 

Ungdomsudvalget! 
 

Tilmelding til interne turneringer og 
klubmesterskaber Flemming Kristiansen 

Indmeldelse og ændrede træningstider Peter Zichy 

Tilmelding til SM og LDM Claus Bruun Jensen 
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Træningstider i Ungdomsafdelingen 

 

 
FREDERIKSSUND HALLEN, HAL B 
 

Mandag  

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

  

Tirsdag  

Kl. 1530 – 1700 Let øvede - U11, U13, U15 

Kl. 1700 – 1800 Begyndere - U9, U11 

  
Onsdag  

Kl. 1530 – 1700 Begyndere - U9, U11, U13 

Kl. 1730 – 1900 Specialtræning (kun for udvalgte spillere) 

  
Torsdag  

Kl. 1530 – 1700 Let øvede - U11, U13, U15 

Kl. 1700 – 1800 Begyndere - U9, U11 

  
Fredag  

Kl. 1530 – 1630 Begyndere - U11, U13  

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

 

 

GRÆSE BAKKEBY HALLEN 
 

Lørdag  

Kl. 1200 – 1400 Begyndere og let øvede - Alle årgange 
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Badminton gør glad og giver venskaber! 
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Frederikssund Badminton Klub 

informerer om SKIFT I BANETIDERNE! 

 

Hvis du har haft en banetid i den foregående sæson, får du en opkræv-
ning på den samme bane i juli måned, så du har mulighed for at sikre dig 
den samme bane inden andre kan vælge den. Det er vigtigt, at du betaler 
denne opkrævning rettidigt, så banen ikke gives fri til andre medlemmer i 
august.  
 
Hvis du ikke modtager en sådan opkrævning, kan det skyldes, at Frede-
rikssund Kommune har omlagt en del haltider, så FBK 92 mister banetider 
nogle steder og dage, men får tildelt nye banetider andre steder og dage. 
 
Hvis dette er tilfældet, eller hvis du bare ønsker at flytte banetid, opfor-
drer vi dig til at møde op i Frederikssund Hallens Cafeteria tirsdag den 12. 
august kl. 1800 - 1900, hvor du kan få hjælp til at vælge nye tider eller 
spillesteder. 
 
Baneformand 
Niels Hejnfelt 
 
 

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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Hovedsponsorer! 
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Klubbens Bestyrelse! 
 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

 

 
Kasserer 

Christian Brangstrup 

 

 
Sekretær 

Gitte Ravensholt 
 

 
Ungdom 

Peter Zichy 

 

 
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   
Peter Zichy peter@zichy.dk 22 75 45 62 
   

Senior   

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

Motionist og Veteran   

Finn Ravensholt for@tdc.dk 40 36 80 10 
 
 
 
 

 

 

 

 

Suppleant  Jette Bovbjerg 
   

Revisorer 
 Ivar Green-Paulsen 

Jesper Fehlhaber 
   

Revisorsuppleant  Ole Kilpinen 

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

   

Nordea, Frederikssund  Yonex 
   

Torben Hansen Sport  CO-RO A/S 
   

Dansk Revision, Frederikssund  Nykredit 
   

Fri BikeShop  Haldor Topsøe 
   

Kaj Kjær's 
Vognmandsforretning 

 
Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Frederikssund Handibusser  Herbst Thoregaard Advokater 
   

Café Hanne 

Frederikssund Hallerne 
 B.B. Fugeentreprise ApS 

   

PrinfoParitas Digital Service, 
Frederikssund 

 
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Restaurant Regnbuen  Carlo Christiansen Guld, Sølv og Ure 
   

Frederikssund Motionscenter  Fjordbyg ApS 
   

René Rasmussen VVS   

 

Støt dem – der støtter os! 


