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Den forgangne sæson er netop blevet 
så udfordrende, som vi forventede 
efter indførelsen af den nye skolere-
form. Da det stod klart, at skemalæg-
ningen på skolerne ville konflikte med 
mange af vores tidlige timer, var gode 
råd dyre. Vi fik lavet en rokering med 
enkelte banespillere, som af enkelte 
blev meget dårligt modtaget, men de 
fleste var meget forstående. 

Resultatet blev, at enkelte banespillere stoppede med at spille, hvilket 
jeg selvfølgelig er ked af.  

 
Selvom vi fik lavet disse rokeringer, har vi desværre alligevel set det la-
veste antal ungdomsspilere i mange år, hvilket klart kan henføres til, at 
både spillere og ungdomstrænere har svært ved at nå idrætstilbuddene 
midt på eftermiddagen. Peter Zichy fik derfor en hård start som ny ung-
domsudvalgsformand, men jeg vil rose ham, for mange nye initiativer og 
der er også nye åbne turneringer i udsigt for ungdommen i næste sæson, 
hvilket Peter selv kan redegøre for senere. 

 
Ungdomsafdelingen har efter omstændighederne haft en ok sæson, hvor 
det igen er blevet til enkelte fine resultater. Der skal som sædvanlig lyde 
en stor tak til hele holdet bag ungdomsafdelingen, hvor der i år skal lyde 
en særlig tak til Peter Zichy, der har kæmpet en brav kamp, for at få det 
hele til at gå op i en højere enhed. Men der skal også lyde en stor tak til 
Claus Bruun Jensen og de øvrige forældre, der har hjulpet til. 

 
otionisterne kan man altid stole på, når det gælder medaljer. 
Mange blev vundet til Landsdelsmesterskaberne, og vi vandt 
endvidere guld for 4+4 Eliteholdet til Landsmesterskaberne i 

Fredericia, - flot gået og stort tillykke. 
 

M 



eniorerne har i år konsoli-
deret sig i den bedste halv-
del i serie 1, hvilket er god-

kendt, med det antal spillere vi 
har til rådighed. 

Der er stadig stor tilfredshed 
med vores seniortræner, der og-
så træner de bedste ungdoms-
spillere. Dette samarbejde – se-
nior og ungdom, vil blive udvidet 
i den kommende sæson. 

 
anespillerne er jo kommet lidt under pres på de bedste tider sidst 
på eftermiddagen og først på aftenen. Derfor glæder vi os nu til, at 
kunne tilbyde nogle ekstra baner i den nye Åbjerg hal. Så hold øje 

med dette når vi åbner den nye sæson med det sædvanlige baneforde-
lingsmøde til august. 
 

 

 
 

Klubben indgik i sidste sæson en bold- og tøjaftale med Yonex. 
 
Denne aftale bevirker, at vi igen i denne kommende sæson vil 
udlevere gratis spilletrøjer til alle ungdomsspillere og fælles-
trænings spillere, der har betalt fuldt kontingent, og som ikke 
fik en spilletrøje i sidste sæson.  

 

Jeg vil gerne sende en stor tak til de 
sponsorer, som køber reklameplads på 
disse bluser, og ikke mindst tak til Tor-
ben Hansen Sport, der står for det store 
arbejde med at bestille tøjet, samt tryk-
ke logoer med videre. 
Det er selvfølgelig obligatorisk, at alle 
turneringsspillere skal spille i klubbens 
spilletrøje, ved alle holdkampe og ved 
de af klubben betalte turneringer. 

 

 
Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ”Hvad 
får man for kontingentet 2015-2016”, som fortæller, hvad du som med-
lem kan forvente at få for dit kontingent.  
 

S 

B 



5 

Frederikssund Badminton Klub 
 

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 bold-
indkøb, og sørger for, at alle hold 
får friske bolde til kampe og 
træning hver uge. Det er et stort 
arbejde, som bestyrelsen sætter 
stor pris på. Christian gør også 
stadig et stort stykke arbejde 
med at skrive for ungdomsafde-

lingen, således at resultater m.v. 
hele tiden er opdateret på vores 
hjemmeside. 
 

Der skal til sidst også lyde en tak 
til alle frivillige holdledere, træ-
nere, sponsorer samt en stor tak 
til alle dem der yder en indsats 
for FBK 92.  

 
Rigtig god sommer til alle – og på gensyn til august hvor bestyrelsen 
glæder sig til at se alle indenfor i hallerne igen. 
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 

HUSK 
- at opdater din profil på klubbens hjemmeside. 
 
Klubben udsender mange informationer henover sæsonen via vo-
res hjemmeside, og er dine kontaktinformationer ikke korrekte, 
får du ikke vores informationer! 
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Kontingenter for 2015 – 2016! 

 
 

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.  

(1½ time) 

1400 kr. 

(2 timer) 

1100 kr. 

(1½ time) 

1100 kr. 

(1½ time) 

2 gange pr. uge 
980 kr. 

(1½ time) 

2450 kr. 

(2 timer) 

 1925 kr. 

(1½ time) 

1 gang pr. uge 
650 kr. 

(2 timer) 
   

1 gang pr. uge 
(begyndere) 

450 kr. 

(1 time) 

   

 

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

 

Sidste frist for betaling er den 31. juli 2015 
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Hvad får man for Kontingentet 2015 – 2016! 

  

Ungdom Elite og mesterrækken A, B, C og D-rækken Let øvede og begyndere 

Fællestræning inklusiv 
bolde 

2 eller 3 gange pr. uge 
á 1½ time 

1, 2 eller 3 gange pr. uge 
á 1½ time 

1 eller 2 gange pr. uge 
á 1 time 

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 

(*) 
4 gratis 

(*) 
4 gratis 

(*) 
Begynderstævner, max 4 

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 
gange 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 gratis 

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 får betalt tøj af klubben! 
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Vi har haft og vil fortsat ha’ 
mange udfordringer i 
forbindelse med heldagsskolen. 
 

 

 

I denne sæson har der desværre 
været en yderligere nedgang i an-
tallet af ungdomsmedlemmer. 
 
Det er heldagsskolen, som har 
været det store ”problem” i den-
ne sammenhæng og gjort, at en 
del tidligere spillere, ikke kunne få 
deres skole, fritid og daglige pro-
grammer til at hænge sammen. 
 

En yderligere konsekvens af dette frafald har været, at et begynderhold 
om torsdagen samt lørdagstræningen i Græse Bakkeby er blevet nedlagt. 
En anden konsekvens har været, at hvis en træner har måttet melde af-
bud til én af sine træningsdage, har det været svært at finde en afløser på 
grund af lange skoledage. 
 
Ved sæsonens begyndelse tilmeldte vi 4 klubhold (blandet dreng/pige) til 
DGI’s og Badminton Danmarks Holdturneringer i U11C, U13D, U15B og 
U17B. Alle gjorde en god indsats og spillede for at vinde kampene, men 
det blev desværre ikke til topplaceringer for nogen af holdene og derfor 
heller ikke adgang til Landsmesterskaberne. 
 

En stor TAK til de forældre der påtog sig at være holdleder for et af 

klubholdene, nemlig Inge, Dorthe, Karina og Morten. 
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I august havde vi besøg af 12 kinesiske badmintonspillere fra Wuxi, som 
kom til Danmark i forbindelse med VM i Ballerup.  

  

Sammen med Ballerup 
og Egedal kommuner 
(samarbejdet Bycirklen), 
havde vi arrangeret 
træning og turnering i 3 
badmintonklubber un-
der de 3 kommuner. 
 

 
Det blev en rigtig god oplevelse for 11 af vore egne spillere, og vi er over-
beviste om, at kineserne også fik nogle fantastiske dage ud af det. 

En stor tak til familien Andersen 
og familien Jæger, som var værter 
for 4 kinesere den lille uges tid, 
de var her. Også en stor tak til 
Flemming som tovholder på pro-
jektet for FBK 92 og tak til Claus 
og Bjarne, for at hjælpe til med at 
få det hele gennemført. 
 

HUSK 

- at bruge klubbens 

hjemmeside, som 

løbende bliver opda-

teret med nyheder, 

tilbud og informatio-

ner.  

 

Det er via klubbens 

hjemmeside, man 

tilmelder sig diverse 

arrangementer - 

herunder klubme-

sterskaber! 
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Den 25. november 2014 
afholdte vi en intern turnering for let øvede 
U11, U13 og U15 spillere med hjælp fra DGI. 

 

Det var et tilbud fra DGI for, at flere spillere kunne prøve en ”rigtig” tur-
nering og forhåbentlig få lidt blod på tanden og selv begynde, at spille 
nogle åbne turneringer rundt omkring. Arrangementet blev en succes, for 
de 14 spillere, som deltog, og forældre samt DGI var også meget tilfredse 
med turneringen. Se fællesbilledet på side 19! 
 

Den 1. marts 2015 
afholdte vi et såkaldt Breddestævne for U9 og 
U11 begyndere. 

 

Det var ét ud af 4 stævner, som afholdes henover sæsonen i samarbejde 
med 3 naboklubber: Skibby, Slangerup og Kr. Hyllinge. Disse stævner er 
meget populære og en god anledning til at prøve, at spille kamp mod spil-
lere fra andre klubber. Igen tak til Flemming for at tage sig af disse stæv-
ner. 
 

Den 19. april 2015 
holdt vi vores årlige Klubmesterskaber for 
Ungdom med i alt 32 spillere tilmeldt.  

 

En herlig dag hvor alle deltagerne fik en forrygende oplevelse i løbet af de 
5 timer, som turneringen varede. Spillerne var selvfølgelig inddelt efter 
alder og spillestyrke, hvilket bevirkede, at der var mange kampe for nogen 
og færre for andre. Der blev spillet single samt double og uddelt 21 guld-
medaljer, 21 sølvmedaljer, 16 bronzemedaljer og 5 deltagerpræmier. 
 

ndvidere har vi haft vores egne klubtrænere på trænerkursus, for at 
få hævet træningsniveauet for begyndere og let øvede. 
 

Jeg kan her fortælle, at i den næste sæson, får vi endnu en professionel 
træner til at varetage træningen for turneringsspillere onsdag og fredag 
samt begynderholdet fredag. 
 
 
 

E 
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Derudover har vi søgt om afholdelse af 2 åbne turneringer for henholdsvis 
U17ABC og U13ABCD under Badminton Danmark. Vi har været heldige 
også at få godkendt ansøgningen, om at vores U17-turnering, kan blive 
afholdt den 2. og 3. januar 2016, mens vores U13-turnering vil ligge den 
26. og 27. marts 2016. 
 

 
Peter Zichy 
Ungdomsformand 
 

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

Aldersopdeling af UNGDOMSSPILLERE 

for sæsonen 2015 – 2016 
 

U19 er født i 1997 eller 1998 

U17 Er født i 1999 eller 2000 

U15 er født i 2001 eller 2002 

U13 er født i 2003 eller 2004 

U11 er født i 2005 eller 2006 

U9 er født i 2007 eller 2008 

U7 er født i 2009 eller senere 

 

Ungdomsudvalget! 
 

    

 Tilmeldinger til interne turne-
ringer og klubmesterskaber Flemming Kristiansen 

 

 Indmeldelse og ændrede træ-
ningstider 

Peter Zichy 
 

 Tilmelding til SM og LDM Claus Bruun Jensen  
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Træningstider i Ungdomsafdelingen 

 

 
Frederikssund HALLEN, HAL B 
 

Mandag  

Kl. 1600 – 1700 Begyndere 

Kl. 1700 – 1900 Elite 

  

Tirsdag  

Kl. 1630 – 1800 Let øvede 

  
Onsdag  

Kl. 1630 – 1800 Let øvede 

Kl. 1730 – 1900 Elite 

  
Torsdag  

Kl. 1630 – 1800 Let øvede 

  
Fredag  

Kl. 1530 – 1630 Begyndere   

Kl. 1630 – 1800 Elite 

 

 

 

Græse Bakkeby HALLEN 
 

Lørdag  

Kl. 1200 – 1400 Begyndere og let øvede - Alle årgange 
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Kære motionister!  
 

Vi har desværre i de seneste år 
set en støt nedgang af spillere 
især på vores træningstid tid kl. 
1800 om torsdagen. Denne ten-
dens ser desværre ud til at fort-
sætte, og med udgangen af denne 
sæson, har flere spillere valgt en-
ten at stoppe eller søge nye ud-
fordringer på enten veteran tiden 
kl. 1800 om tirsdagen eller på mo-

tionist tiden om torsdagen kl. 
2100. Vi har derfor valgt at stoppe 
med fællestræningen om torsda-
gen kl. 1800, da antallet nu var 
nede på 1 til 2 baner, hvilket ikke 
rigtigt giver mening. De fleste be-
rørte spillere, har allerede skrevet 
til mig omkring deres ønsker for 
næste sæson. 

 
usk at støtte op om de frivillige, der hjælper til med at lave spille-
runder, eller har påtaget sig hvervet som holdledere. Det er ikke 
meningen, det skal være en sur pligt med masser af bøvl og brok.  

 
Det er faktisk rigeligt udfordrende uden, så lad os lige huske på, at de gør 
en indsats for, at du kan have det sjovt. Husk selv at finde en afløser i god 
tid, og hvis du spiller på et hold, så gør lige holdlederen den tjeneste, at 
tjekke alle datoer for holdkampene og meld tilbage i god tid, hvis der er 
dage, hvor du ikke kan spille. 
 
Vi starter så småt ud efter sommerferien den 20. august, men måske ikke 
med mødepligt før den 3. september. 
 
God sommer og husk at holde formen! 
 
Finn Ravensholt 
Motionistformand 

H 
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Års be re t n ing fra  
Mot ion is t form ande n  

Vi er i denne sæson gået ned til 58 moti-
onister fordelt på de 3 hold, det er et 
fald på 5 i forhold til sidste år. 

Dertil skal dog ligges 2, som har valgt at spille om tirsdagen. Træningsti-
den kl. 1930 er overbelagt, således, at vi her i denne sæson har været 25 
tilmeldte. På træningstiden kl. 2100 startede vi ud med at være historisk 
få, men i løbet af sæsonen er der heldigvis kommet et par nye til, så vi nu 
er 16 spillere. På træningstiden kl. 1800 er et par stykker stoppet og et 
par nye kommet på, så vi her er 17 spillere. 
 

 
 

 

 

Vi har i denne sæson haft 
6 hold tilmeldt 

under DGI! 
 
 
 
Det er heldigvis en fremgang 
over hele linjen, siden sidste 
år, når vi ser bort fra 4 + 4 hol-
det i serie 3. 
 
 
Vi kommer muligvis til at 
trække 4 + 4 holdet i serie 3 i 
næste sæson, da det ser ud til, 
at det ikke er muligt at skaffe 
piger nok. 

   

4 + 4, Eliteholdene 
….endte på en 2. og 5. plads. 
Rækken var desværre igen i år 
alt for lille og man spillede kun 5 
kampe 
 

4 + 4, Serie 3 holdet 
….endte på en sidste plads og 
rykker ned 
 

4 Herrer, Eliteholdet 
….vandt rækken - (som de har 
gjort, lige så længe jeg kan hu-
ske) 
 

4 Herrer, Mesterrækken 
….blev nr. 2 i puljen 
 

4 Herrer, Serie 3 holdet 
….blev nr. 2 i puljen 
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DGI’s træningslejr i september 2014, hvor rigtigt mange Frederikssundere 
havde meldt sig til, synes jeg var en rigtigt stor succes. Det var både hyg-
geligt men også ambitiøst og hårdt. 
 

Landsdelsmesterskaberne 
Vi havde 22 spillere med, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år, især 
B- og C-rækken er desværre efterhånden tyndt besat med Frederikssund 
spillere. Det skyldes måske, at mange har spillet sig op i A-rækken.  I A-
rækken gjorde vi det vanen tro godt og fik guld i MIX, Guld i DD og Guld i 
HD. I C-rækken vandt vi Guld i HD. 
 

Åbne turneringer 
FBK 92 har deltaget i flere åbne turneringer i løbet af sæsonen, blandt 
andet Vikingturneringen, Blistrup’s Juleturnering, Slangerup’s Nytårstur-
nering, Værløse Pool-cup og Saniva Open. I alle med Frederikssund spille-
re i finalerne og som vindere. 
 

Landsmesterskaberne 
Vi havde et 4 + 4 Elite hold med til LM i Fredericia som vandt guld. 
 

TAK  
til Henrik Jacobsen, Niels Hejnfelt, Jette Bovbjerg, Michael Jensen, 
Henrik Poulsen og Bjarne Nielsen for deres indsats som holdledere. 
 

TAK 
til Morten Andersen, Jerry Gordon og Jette Bovbjerg som har lavet spil-
lerunderne. 
 

TAK 
til Susanne Lundh for hjælp med hjemmesiden (og alt det andet). 
 
Finn Ravensholt 
Motionistformand 
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Årsberetning fra  
Veteranformanden 
 

Vi lå i denne sæson på 18 spillere på 
træningstiden tirsdag kl. 1800, hvilket 
nok er lige i underkanten. 

 
Heldigvis kan jeg se, at en del motionister er flinke til at afløse, så vi kan 
have alle banerne fyldt op.  
 
Tirsdag kl. 1930 har vi ligget stabilt henover sæsonen på 12 spillere, men 
der kunne helt sikkert godt være brug for en oversidderliste og et par spil-
lere mere. 
 

 

 

 

 

Vi har i denne sæson 
haft 2 hold tilmeldt 

under SBKr! 
 
 
 

 

   

40+ A-rækken 
….spillede sig i opryknings slut-
spillet, og endte på en flot 4 
plads, lige under oprykning til 
Mesterrækken 
 
 

50+ rækken 
….endte på en 6 plads, hvilket er 
en klar forbedring i forhold til 
sidste år 
 

 
 
Tak til Finn Hansen og Susanne Lundh for deres indsats som holdledere. 
 
Veteranformand 
Finn Ravensholt 
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På flere spillesteder, er der i den-
ne sæson, indført nye nøgle- og 
kodesystemer for at forhindre 
uvedkommende adgang til haller-
ne. Om det skyldes egentligt hær-
værk og lignende på spillesteder-
ne, eller om det er for at pedel-
lerne, skal slippe for at skulle låse 
op og i om aftenen, ved vi ikke, 
men det er ofte sket i denne sæ-
son, at nogle af vore medlemmer 
er gået forgæves på grund af låste 
døre – og ofte har vi ikke kunnet 
få fat i den pågældende pedel….. 
det giver utilfredse banespillere. 
 
Så har der været lukkedage, hvor 
skolen, kommunen eller andre  

 
skal bruge hallerne til anden akti-
vitet – dem har der været flere af 
end vanligt i denne sæson, og til-
med også nogle arrangementer 
som ikke har været varslet, så vo-
re medlemmer gik forgæves. 
 
Vi har haft udfordringer med byg-
gematerialer, støv, møg og As-
bestlofter i Åbjerghallen, som be-
tød aflysning på den sidste spille-
dag. Så har der også været en ge-
nerende gruppe unge, som var 
trængt ind i Græse Bakkeby Hal-
len, og som ikke ville forlade hal-
len, da vore medlemmer mødte 
op til deres banetid. 

 
lle klager er løbende blevet videregivet til halinspektøren samt de 
pågældende pedeller, men vi må desværre se i øjnene, at vi som 
forening ikke har noget at ”presse” med – vi får en sludder for en 

sladder hver gang, og lovning på bedring… og det er så dét.  
 
Endelig har vi igen i denne sæson måttet omplacere banespillere, som 
følge af ændringer i klubbens fællestræningstider. 
 

A 
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Det er heller ikke populært, men skolereformen gav os udfordringer med 
at kunne vedblive at tilbyde ungdomstræning efter skoletid, og rokering 
af tiderne betød så omplacering af banespillere. 
 
Alle disse historier har givet klubben utilfredse medlemmer, og hvor er 
det dog ærgerligt, når man gør sig så umage for at få det til at fungere for 
alle.  
 

Men jeg gør det igen 
og alle vi i FBK 92s bestyrelse, 

vil blive ved med at gøre os umage! 
 
TAK for denne sæson – og på gensyn til august. 
 
Baneformand 
Niels Hejnfelt 
 
 
 

- Du kan læse referatet fra klub-

bens generalforsamling på klub-

bens hjemmeside under fanen 

GENERALFORSAMLING! 
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Frederikssund Badminton Klub 

Information til banespillere! 

 

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 ønsker at flytte banetid, opfordrer vi dig til at møde op i Frede-
rikssund Hallens Cafeteria torsdag den 13. august kl. 1800, hvor du kan få 
hjælp til at vælge nye tider eller spillesteder. 
 
Baneformand 
Niels Hejnfelt 
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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 
 
 
 
 

 

 

 

 

Suppleanter til bestyrelsen  Jette Bovbjerg 
Dorthe Bengtson 

   

Revisorer 
 Jesper Fehlhaber 

Bjarne Christiansen 
   

Revisorsuppleant  Michael Hansen 

 

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  Nordea Fonden 
   

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  
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Restaurant Regnbuen  Carlo Christiansen Guld, Sølv og Ure 
   

Frederikssund Motionscenter  Fjordbyg ApS 
   

René Rasmussen VVS  Frederikssund Rotary Klub 
   

EL ABC   
 

Støt dem – der støtter os! 
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