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FBK 92 – DIN KLUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Layout:  
Susanne Lundh Poulsen 
 

Tryk: 
PrinfoParitas 



3 

Frederikssund Badminton Klub 
 

 

 

 

 

Konsekvensen af den ”nye” skolere-
form er desværre stadig, at antallet af 
ungdomsspillere er dalende. Det har 
derfor været et år hvor ungdomsafde-
lingen, med Peter Zichy i spidsen, har 
arbejdet hårdt med at prøve nye til-
tag, og der er også allerede aftalt nye 
initiativer i den kommende sæson, 
som Peter selv kan redegøre for. 
 

Senior afdelingen har igen i år kæmpet for at klare sig i serie 1, hvilket 
må siges at være godkendt med det antal spillere, vi har til rådighed. Der 
er stadig stor tilfredshed med seniortræneren, men vi lider kraftigt un-
der, at der er for få spillere, der ønsker at træne 2 gange om ugen. 
 
Motionisterne vandt som sædvanligt nogle medaljer til Landsdels-
mesterskaberne, og de vandt også en guldmedalje til Landsmesterska-
berne - STORT tillykke. 

 
Vi har desværre også set en 
mindre tilbagegang hos banespil-
lerne. Det er selvfølgelig ekstra 
ærgerligt nu hvor vi har fået nog-
le ekstra baner i den nye Åbjerg 
hal. 
Så ’Spred budskabet’ så vi kan få 
nogle nye medlemmer til næste 
sæson og hold også øje med det 
sædvanlige banefordelingsmøde 
til august. 
 
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 ung-
domsafdelingen. 
 
Der skal lyde en særlig stor tak til 
Peter Zichy og Claus Bruun, der 
som noget nyt har afholdt 2 åb-
ne turneringer, med stor succes.  
 
Men der skal også lyde en tak til 
de øvrige forældre, der har hjul-
pet til. 
Der er ingen tvivl om at det frivil-
lige idrætsliv er blevet presset af 
den nye skolereform.  
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Den er sikkert kommet for at bli-
ve, hvorfor det er vigtigt at vi 
som klub udnytter de nye mulig-
heder som åbner sig, blandt an-
det med et nærmere samarbejde 
med skolerne. 
 

Bestyrelsen har fuld fokus på 
dette og er allerede i dialog med 
kommunens idrætskonsulent, - 
men vi håber også at forældrene 
vil støtte op om disse nye initia-
tiver.  
 

 
I øvrigt er badminton sporten, ikke de eneste som er ramt, næsten alle 
idrætsgrene har det på samme måde som os. 

 
Bestyrelsen er også i gang med at forhandle en ny bold- og tøjaftale, da 
den nuværende aftale med Yonex løber ud nu. Klubben vil også i den 
kommende sæson udlevere gratis polo’er til alle ungdomsspillere og se-
niorspillere. Såfremt vi kan finde sponsorer til motionst- og veteran trø-
jerne, vil de selvfølgelig også få en polo til holdkampene. 

 
 

 

 

 

Jeg vil som sædvanlig sende en stor tak til de 
sponsorer som køber reklameplads på poloer til 
et hold, en 1. holds trøje eller et skilt i hallen. 

 
Der skal også lyde en tak til Torben Hansen Sport, der står for det store 
arbejde med at bestille tøjet samt trykke logoer mv.  
 
Det bliver selvfølgelig stadig obligatorisk, at alle turneringsspillere skal 
spille i den nye polo ved alle holdkampe og betalte turneringer. 
 
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt sam-
arbejde i den forgangne sæson (i øvrigt min 18. i bestyrelsen). Jeg vil her 
specielt takke Christian Brangstrup for ufortrødent at fortsætte med at 
føre vores regnskab, selvom han ikke selv er aktiv mere - flot gået.  
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Der skal også lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen at redigere 
vores flotte klubblad og for sammen med Henrik Poulsen, at styre vores 
hjemmeside - og ikke mindst at holde styr på medlemskartoteket. 
 

Jeg vil også takke Michael Hansen for at have fået vores nye 
Facebook profil op at stå. Den er allerede blevet en stor suc-
ces, tak for det gode initiativ. 

  
Der skal også lyde en speciel tak til Christian Messerschmidt, der stadig, 
efter en lille tænkepause, ufortrødent styrer boldindkøb og sørger for at 
alle hold får friske bolde til kampe og træning hver uge. Det er et stort 
arbejde, som bestyrelsen stadig sætter stor pris på. 
 

Der skal til sidst lyde en stor TAK til alle frivillige holdledere, trænere, 
sponsorer samt en TAK til alle dem, der yder en indsats for FBK 92.  
 
Til sidst vil jeg som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores fol-
der ”Hvad får man for kontingentet 2016 – 2017”, der fortæller, hvad du 
som medlem kan forvente, at få for dit kontingent.  
 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
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Kontingenter 

2016 – 2017! 
 

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 5. august 2016 
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Hvad får man for Kontingentet 2016 – 2017! 

  

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 træningslejr 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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Skolerne skal fra næste skoleår ind-
føre et antal bevægelsestimer hver 
uge, og man ønsker fra kommunens 
og skolernes side, at inddrag de lo-
kale idrætsklubber i dette.  
Vi glæder os til, at deltage i dette 
nye projekt. 
 

 

Som også oplevet i sidste sæson, har vi i år ligeledes haft lidt tilbagegang i 
antallet af ungdomsmedlemmer. Vi har pt. 70 spillere fordelt på begynde-
re, let øvede og turneringsspillere, men altså 5 spillere færre end i sidste 
sæson. 
Der er ca. 15 spillere som er ak-
tive med hensyn til at spille åb-
ne turneringer under DGI eller 
Badminton Danmark. Det er 
stadig de lange skoledage, der 
tager meget tid og energi fra 
børnene, samt andre ”mode-
sportsgrene” som fx. Fitness, 
der trækker. 

 

 

 
Heldigvis var der en række nye 
spillere i begyndelsen af sæsonen, 
som gerne ville træne om lørda-
gen, i Græse Bakkeby, og vi kunne 

derfor starte dette træningshold 
op igen, efter at det blev nedlagt 
midt i sidste sæson på grund af 
manglende interesse. 

 
Et nyt tiltag er et muligt samarbejde med skolerne i kommunen. 
 
De skal fra næste skoleår indføre et antal bevægelsestimer hver uge, og 
man ønsker fra kommunen og skolernes side, at inddrage de lokale 
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idrætsklubber i dette. Det kunne være en mulighed for klubben til, at 
hverve nye ungdomsmedlemmer, og vi ser derfor positivt frem til at del-
tage i projektet. 
 
Ved sæsonens begyndelse tilmeldte vi 2 klubhold (blandet dreng/pige) til 
DGI’s og Badminton Danmarks holdturneringer i U13C og U17/U19C. 
U13C-holdet nåede en 4. plads i deres pulje, mens U17/U19C-holdet blev 
nr. 2, hvorved holdet kvalificerede sig til at spille med i DBU turneringen 
(Danmarks Bedste Ungdomshold).  
 
Her blev det til en flot 3. plads og stort tillykke til alle spillere. En stor TAK 
til de forældre der påtog sig at være holdledere for klubholdene, nemlig 
Claus og Karina. 

 

Den 8. december afholdte vi igen en intern turnering for let øvede 
U11/13/15 spillere med hjælp fra DGI. Ligesom i sidste sæson var det et 
tilbud fra DGI, for at flere spillere kunne prøve en ”rigtig” turnering og 
forhåbentlig få lidt blod på tanden og selv begynde, at deltage i nogle åb-
ne turneringer rundt omkring. Arrangementet blev en succes for de små 
20 spillere som deltog, og forældre samt DGI, var også meget tilfredse 
med turneringen. 
 
Derudover har der igen været Breddestævner for U9/11 begyndere i 
samarbejde med vores 3 naboklubber: Skibby, Slangerup og Kr. Hyllinge. 
Disse stævner er også en god anledning til at prøve, at spille kamp mod 
spillere fra andre klubber. En stor tak til Flemming for at tage sig af disse 
stævner. 
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Endvidere har vi afholdt 2 åbne invitationsturneringer for henholdsvis 
U13ABCD og U17/U19ABC. Til U13 turneringen kom der i alt 57 spillere, 
hvoraf 3 var fra FBK 92 og til U17/U19 turneringen, kom der i alt 42 spille-
re, hvoraf 6 var fra FBK 92. 
 
Begge turneringer gav et fint overskud til klubben og en del af pengene, 
vil gå til en klubtur for ungdom den 17. - 18. september til Fyn. I næste 
sæson vil vi igen afholde disse turneringer. 
 
En stor TAK til Claus Bruun for at være med til afviklingen af disse turne-
ringer. 
 

 

Den 2. april holdt vi vores årlige 
Klubmesterskaber for Ungdom, 
men desværre kun med 19 tilmeld-
te ungdomsspillere. 

 
Der var en del kampe, hvor spillerne måtte ud i 3 sæt, og der blev ikke gi-
vet ved døren. Det var dejligt at se, at alle kæmpede bravt og gik efter at 
vinde deres kampe. Spillerne var inddelt efter alder og spillestyrke, og alle 
spillede en single samt en doublekamp. 
 
Efterfølgende var der medaljer og Slush-ice til alle deltagere, mens med-
følgende forældre kunne lune sig med en kop kaffe og et stykke kage. 
 
Med hensyn til næste sæsons 
træning har vi desværre fået af-
bud fra Julian, da han har kunnet 
få flere timer hos andre klubber.  

Lars fortsætter træningen af Be-
gynder- og Eliteholdet om man-
dagen. 

 
I skrivende stund er vi derfor i gang med, at skaffe en ny træner til ons-
dag/elite samt fredag/begynder. 
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Vi ønsker at fortsætte i næste sæson med professionelle trænere til vore 
Elite- og begynderspillere. De let øvede træningshold vil fortsat blive træ-
net af klubbens egne ungdomstrænere. 
 
Ved sæsonstart havde vi programlagt med tilbud om 3 træningsdage for 
Elite, men der var desværre kun 2 spillere, der mødte op til den 3. træ-
ning om fredagen, så den blev taget af programmet igen. 
 

  
 

 
 
 
 
 
Peter Zichy 
Ungdomsformand 

Vi krydser fingre for en stor 

ungdomsafdeling til næste sæson! 
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Vi håber, at I nyder den gode danske sommer 

og bliver fyldt med en masse energi, så I er 

helt klar til en ny sæson, sammen med Jeres 

kammerater i FBK 92. 
 

Nogle af Jer er måske allerede ved at planlægge, hvilke turneringer I vil 

deltage i, på www.Badmintonpeople.dk. Der er en oversigt over alle tur-

neringer i sæsonen 2016/17, og der er turneringer for alle aldersgrupper 

og på alle niveauer. 

 

Hvis du er lidt usikker på, om det er noget for dig, er der også en anden 

mulighed; nemlig holdturneringen! 
 

Der er 4 - 6 spillere på et hold, hvor alle spiller 2 kampe; en single og en 

double. Her kæmper man sammen med sine kammerater mod de andre 

klubber, og oplever glæden ved at vinde og tabe sammen.  
 

Det har du måske set, da det danske Herrelandshold vandt VM for hold, 

Thomas Cup, i Maj måned! 

 

Holdturneringen bliver spillet over 4 - 5 runder, fordelt over hele sæso-

nen. Ligesom i de individuelle turneringer, bliver holdene tilmeldt efter 

styrke, så der er også et hold for dig. 
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Hvis du har lyst til at spille på et ungdomshold i den nye sæson, skal du 

sende en e-mail til: 

Peter, ungdom@fbk92.dk eller Claus clausbruunjensen@gmail.com i 

ungdomsudvalget. 

Sportslige hilsner 
Claus Bruun 
Ungdomsudvalget 
 

 
 

UNGDOMSUDVALGET! 
    

 Indmeldelse og træningstider Peter Zichy  

 Tilmelding til turneringer Claus Bruun Jensen  
    

 
 
 
 
 
 

HJÆLP! 
 

 

Brænder du for badminton, børn og unge – så har 
vi brug for lidt hjælp i vores spilleudvalg.  
Opgaverne er mangfoldige – så du kan selv være 
med til at vælge, hvilke opgaver du kunne tænke 
dig at tage fat på. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig! 
 

mailto:clausbruunjensen@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuos7356nNAhXK2ywKHVWGA8EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdeskwolf.com%2Fledige-stillinger%2F&psig=AFQjCNEz4B6Jz-hnL5saSDl4sDXxuvQlbA&ust=1466072508185842
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Aldersopdeling af UNGDOMSSPILLERE 

for sæsonen 2016 – 2017 
 

 

U19 er født i 1998 eller 1999 

U17 er født i 2000 eller 2001 

U15 er født i 2002 eller 2003 

U13 er født i 2004 eller 2005 

U11 er født i 2006 eller 2007 

U9 er født i 2008 eller 2009 

U7 er født i 2010 eller senere 
 
 
 

 
 

 

KLUBTUR for alle klubbens ung-
domspillere. 
Vi drager mod FYN i weekenden 
den 17. – 18. september 2016, 
hvor vi vil deltage i en åben invi-
tationsturnering.  

 
Der spilles i rækkerne U9D, U11BCD, U13ABCD, U15ABCD og 
U17/U19ABC. Du vil blive tilmeldt i en række jvf. din årgang og spillestyr-
ke, så du møder andre spillere på samme niveau som dig selv.  
 
Derudover får du mulighed for at blive bakket op af dine klubkammerater 
når du spiller, eller du støtter dine klubkammerater, når de spiller. Det 
bliver en tur, hvor du kan få styrket dit spil og klubånd, samt få endnu 
bedre kammeratskaber med andre spillere i FBK 92  

And here we come! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5Jv57qnNAhXGdCwKHZKmBhQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvissevasse.dk%2Fproducts%2Ffyn-er-fin&psig=AFQjCNEPnJ8QeqSWrvMIpF84d7iJ2sRElA&ust=1466074366516998
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Klubben betaler turneringsgebyr, transport i forældrebiler, mad og over-
natning. Vi håber selvfølgelig på velvillige forældre, der vil lægge bil til og 
være med som hjælpere på turen. 
 
Tilmelding via mail til ungdom@fbk92.dk senest den 20. august. 

Sæt allerede nu X i kalenderen, hvis du vil med til en rigtig turnering i 

Nr. Lyndelse på Fyn. 
 
Peter Zichy 
Ungdomsformand 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Har du set, at DIN klub, er på Facebook? 

https://www.facebook.com/frederikssundbadmintonklub/ 
 
Du kan følge alle afdelingernes aktiviteter her, eller dele 
relevant materiale – du kan også scanne QR-koden. 
 
hilsen 

FBK92 – DIN klub  

 

mailto:ungdom@fbk92.dk
https://www.facebook.com/frederikssundbadmintonklub/
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Træningstider i Ungdomsafdelingen 

 

 

 
Frederikssund HALLEN, HAL B 
 

Mandag  

Kl. 1600 – 1700 Begyndere – U9, U11, U13 

Kl. 1700 – 1900 Elite – U13, U15, U17 

  

Tirsdag  

Kl. 1630 – 1800 Let øvede - U11, U13, U15 

Kl. 1630 – 1800 Elitespirer – U11, U13, U15 

  
Onsdag  

Kl. 1600 – 1700 Begyndere - U9, U11, U13 

Kl. 1700 – 1900 Elite – U13, U15, U17 

  
Torsdag  

Kl. 1630 – 1800 Let øvede - U11, U13, U15 

Kl. 1630 – 1800 Elitespirer – U11, U13, U15 

  
 

 

Græse Bakkeby HALLEN 
 

Lørdag  

Kl. 1200 – 1400 Begyndere og let øvede – U9, U11, U13, U15 
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Vi måtte desværre starte sæsonen med at lukke vores 18:00 træningstid 
ned. Over de seneste år faldt flere og flere desværre fra, hovedsagligt på 
grund af alder. 9 medlemmer valgte at skifte til veterantræning, 3 valgte 
at skifte til kl. 21:00 træningstiden. Vi sluttede sidste sæson med at være 
58 motionister og her ved afslutningen af denne sæson, er vi 59. Når man 
indkalkulerer de 9 medlemmer, der skiftede til veteran, har vi haft en net-
to tilgang på 10 medlemmer, hvilket vel egentligt er OK.  
 

 19:30 træningstiden er overbelagt således, at vi i denne sæson har 
været 25 tilmeldte.  

 På 21:00 tiden er vi nu igen oppe på 20 medlemmer. 
 
Vi har i denne sæson haft 6 hold tilmeldt! 
 Vores 2 4 + 4 Elitehold endte på henholdsvis en 2. og 5. plads, hvil-

ket er samme placeringer som sidste år. 

 4 Herre Eliteholdet vandt for første gang ikke rækken men måtte 
nøjes med en 2 plads. 

 Vores 2 Serie 3, 4 herrer hold blev henholdsvis nr. 3 og 4, hvilket be-
tyder, at det ene rykker op i serie 2 i den kommende sæson. 

 Vores ny tilmeldte 4 damer hold fik kun to kampe, som de vandt. 
 

Landsdelsmesterskaberne 
Vi havde 22 par med til LDM, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år, 
især B- og C-rækken er desværre efterhånden tyndt besat med Frederiks-
sund spillere (og i det hele taget). Vi måtte desværre nøjes med 2 sølv-
medaljer i A-rækken i år, hvilket er under normalt niveau. 
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Åbne turneringer 
FBK 92 har deltaget i flere åbne turneringer i løbet af sæsonen – blandt 
andet vores egen Vikingturnering, Blistrup Juleturnering, Slangerup Nyt-
årscup, Værløse Pool-cup og Saniva Open. I de fleste med Frederikssund 
spillere i finalerne og som vindere. 
 
Landsmesterskaber 
Vi havde et 4 + 4 Elitehold med til mesterskaberne og som vandt guld. 
 
TAK 
....til Niels Hejnfelt, Jette Bovbjerg, Henrik Poulsen, Bjarne Nielsen, Su-
sanne Lundh og Jesper Svendsen for deres hjælp som holdledere. 
 
Finn Ravensholt 
Motionistformand 
 

 
 
 
 

Hvem bestemmer i badmintonklubben?  
 

Og du kan få det, nøjagtigt lige som du vil ha’ det! 
 
Bestyrelsen i klubben er sammensat af spillere og medlemmer, som vil 
medvirke til at få tingene til at fungere, og dermed kan du selv afgøre, om 
du vil have indflydelse på de beslutninger, der tages. 
 
FBK 92 har kontinuerligt brug for, at der bringes nye ideer og tanker, samt 

nyt blod ind i klubarbejdet, og hermed opfordres DU, til at gå ind i klub-

arbejdet, med det du kan tilbyde!  
 
 

Intet er for småt og alle kan være med! 
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Årsberetning fra  
Veteranformanden 
 

Der blev ved sæsonstarten tilført 9 spille-
re på træningstiden tirsdag aften kl. 
18:00 fra motionistafdelingen. 

 
Med den tilgang er træningstiden nu oppe på fuldt hus. Der har desværre 
været et par skader, men i år har der været fulde baner rigtig mange gan-
ge. 
 
Tirsdag kl. 19:30 har vi ligget stabilt hen over 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 sikrede sig endnu en 
sæson i A-rækken. 
 

50+ rækken 
….endte på en 7. plads, hvilket 
er en enkelt placering dårligere 
i forhold til sidste år. Placerin-
gen i år skyldes nok, at man 
desværre ikke kunne stille hold 
i 2 af kampene. 

 

 
Veteranerne er desværre ikke så aktive i turneringer og ved LM / DM, 
men jeg håber da, at nogle kunne være interesseret i at stille op til næste 
år, når mesterskaberne afholdes på Sjælland. 
 
TAK til Susanne Lundh og Finn Hansen for deres indsats som holdledere. 
 
Veteranformand 
Finn Ravensholt 
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Jeg kunne i princippet tage min årsberetning fra de fo-

regående år og læse op, for det er stort set de samme 

ting der sker fra år til år indenfor klubbens baneadmini-

stration. 

 
Vi har, på trods af en fin ny Åbjerghal, som desværre stadig er gabende 
tom, oplevet tilbagegang i antal bookede baner, og i løbet af sæsonen har 
der været nogle episoder, hvor vores medlemmer har været utilfredse 
med forskellige forhold, som typisk drejer sig om låste døre, manglende 
rengøring eller lignende. 
 
I denne sæson har der imidlertid 
også været en særdeles mangel-
fuld kommunikation mellem vores 
Halinspektør og de klubber, som 
benytter halfaciliteterne, og det 
har givet nogle uheldige episoder 
og oplevelser, hvor folk er gået 
forgæves, fordi deres tider ikke er 
blevet aflyst af Haladministratio-
nen i forbindelse med andre ar-
rangementer i hallerne. 
 
Jeg blev som repræsentant for 
FBK 92 inviteret til et møde af en 
gruppe badminton- og tennisspil-
lere, som samlet ville klage over 
førnævnte til kommunen, da det 
efterhånden var sket en del gan-

ge, at manglende kommunikation 
havde haft forskellige konsekven-
ser for de involverede spillere.  
 
Bestyrelsen i FBK 92 ville ikke som 
klub lade os repræsentere af 
denne gruppe, men efter flere 
episoder af samme skuffe, som 
direkte havde indflydelse på både 
ungdomstræningen og banespille-
re, arrangerede vi et møde med 
Halinspektørens direkte overord-
nede, Paw Holze Nielsen samt 
Anders Skovgren, hvor vi fremlag-
de en række klagepunkter, som 
tillige også omhandlede den dår-
lige håndtering af Cafeteria-
bestyrerparret.
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Kommunens folk kendte til nogle af episoderne, men ikke til andre episo-
der, men med oprettelse af 2 nye stillinger med del-områdeansvar og an-
sættelse af 2 nye inspektørassistenter, forventes mange af de kommuni-
kationsmæssige problemer løst, og det vil vi se frem til. 
 
 
 
 
 
 
Baneformand 
Niels Hejnfelt 
 
 
 
 
 
 

 
 

SLUT med badminton på 

Oppe Sundby Skole! 
 

Det er slut med badminton på Oppe Sundby Skole, og det betyder, at når 
du modtager en opkrævning fra FBK 92 til den nye sæson, om fornyelse af 

kontingentet for banen på skolen, skal du ikke betale! 

 
Mød i stedet op i Frederikssund Hallens Cafeteria mandag den 8. august 
kl. 19:00 til 20:00, hvor der er hjælp til tilmelding, baneplacering, booking 
o.a., og her vil spillere fra Oppe Sundby Skole få forhåndsret til at vælge 
blandt klubbens ledige banetider på alle spillesteder, inden disse gives fri 
til booking. 
 

Hilsen 

FBK 92 DIN klub 

Vi beklager al den ulejlighed, der har været gennem sæsonen for 

mange af vore medlemmer, især dem med banetider, og krydser 

fingre for, at bedre tider er på vej. 
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Årsberetning fra  
Seniorformanden 

 

Sæsonen 2015 – 2016 har været en vanskelig sæson i 
seniorafdelingen.  Allerede fra starten af sæsonen vid-
ste vi, at der ville være frafald af primært unge spillere 
på grund af uddannelse. 

 
Men derudover har der i lange perioder været en eller flere skadede spil-
lere, hvilket har gjort, at der generelt i sæsonen har været et lavere 
fremmøde til træningen end sidste år. 
 
Tilgang af en enkelt spiller har ikke været tilstrækkeligt til at kompensere 
for dette. Fremmødet har været størst om mandagen hvor vores ”gamle” 
træner kommer – de fleste spiller kun 1 gang om ugen, og så har man 
valgt at komme mandag. Det har så betydet, at fremmødet om onsdagen 
af og til har været meget begrænset. Derfor har vi taget konsekvensen af 
dette og i næste sæson, vil der ikke være en træner om onsdagen. Vi be-
holder onsdagen som fællestræning, men der vil være frit spil.  
 
Der er desværre kun få, der ønsker/har mulighed for at træne 2 gange om 
ugen. Det har jeg selvfølgelig forståelse for – det er jo trods alt frivilligt – 
men det betyder også, at der er bedre plads på træningen, end jeg kunne 
ønske.  
 
Jeg vil derfor allerede her og nu 
invitere de bedste motionister til 
at komme til træningen om ons-
dagen, hvis man en gang imellem 
kunne have lyst til at spille mod 

nogle andre, end dem man plejer! 
Af hensyn til planlægningen kan 
man bare give mig besked afte-
nen før, hvis man har lyst til at 
deltage. 
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Fra starten af sæsonen var det klart, at der kun ville være spillere til et 
hold. Med de mange skader og afbud til kampe i øvrigt, er jeg godt til-
freds med at holdet har formået at blive i serie 1. Når vi stillede op med 
det optimale hold, klarede vi os ganske godt, men det var desværre kun 
muligt få gange i sæsonen. Tusind tak til de motionister, som har stillet 
op, når vi har haft brug for det. 
 
Set over de seneste 5 år har holdet skiftet mellem at være i henholdsvis 
op- og nedrykningsslutspillet hvert andet år, så jeg ser frem til en ny sæ-
son, hvor vi derfor selvfølgelig forventer at komme i oprykningsslutspillet 
. 
Hvis alle bliver fit for fight, tror jeg på det, men gennemsnitsalderen fal-
der ikke og dermed stiger risikoen for længerevarende skader også . 
 
P.t. har jeg dog ikke ambitioner om, at holdet skal rykke op. Som tidligere 
nævnt træner de fleste kun 1 gang om ugen, og det er ikke nok til at klare 
sig i Sjællandsserien.  
 
Tak for en – trods alt – god sæson. Jeg ser frem til en ny (og gerne lidt 
mere skadesfri) sæson. 
 
Seniorudvalgsformand 
Birgitte Carlsen 
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Det er mit udgangspunkt her i livet, og ser jeg mig omkring, er det virkelig 
tilfældet. 
 
Med 2 store børn (mindste bliver 
18 i sommerferien) mand, hus, 
job og 2 hunde, skal jeg ikke brok-
ke mig. 
For ca. 17 år siden overtalte en 
veninde mig til at starte som mo-

tionist til badminton, og jeg har 
”hængt” der lige siden. 
Når man starter som voksen til 
badminton, er det ikke på grund 
af de andres måben over ens go-
de spil, man bliver hængende! 

 
Jeg blev der simpelthen på grund af godt kammeratskab! Her var plads til 
alle, både de knap så gode, og de virkelig smarte. Gennem alle disse år 
har jeg deltaget i et hav af holdkampe, åbne turneringer, venskabsturne-
ringer, landsmesterskaber og sjove fester. Jeg har set nye par mødes til 
bold, få børn og starte familie. Jeg har siddet og tudet med ven-
ner/veninder ved kriser. Både mine og andres.  
 
 

Og der har altid været nogen at grine eller græde med.  
FBK 92 er for mig SÅ meget mere end badminton!! 
Derfor meldte jeg mig i sin tid som sekretær til bestyrelsen, da der 
manglede en. 
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Med en datter, der har spillet hele 
sin ungdom, har jeg selv prøvet at 
sidde i kolde haller og fryse, mens 
ens børn spiller. Siddet med de 
andre forældre og fået tiden til at 
gå. 
Jeg har været holdleder, og ken-
der de kedelige køreture der til 
tider hører med. 
 
Jeg har også været deltager i se-
niortræningen i nogle år, og ken-

der derfor medlemmerne, deres 
træner, træningsmetoder. 
Har været backup planen når an-
dre meldte fra til en holdkamp i 
Langtbortistan. 
 
Og så selvfølgelig masser af moti-
onist- og veterankampe. Det har 
indtil videre været en sjov rejse! 
 
Så med kendskab til alle lejre, 
mente jeg, at være godt rustet.  

 
Heldigvis opdagede jeg hurtigt, at alt dette egentligt ikke var nødvendigt.  
Vores formænd/damer i de forskellige afdelinger er fuldt ud i stand til at 
tale deres sag. De fleste fordi de har været medlem i mange år. Men der 
er også ulemper ved dette.  Vi er jo alle sammen vanemennesker og gør 
gerne det, som vi ved virker. 
 
Vi tænker måske ikke så meget ud af boksen. Ikke fordi vi ikke brænder 
for badminton, men fordi vi alle er mennesker. Vi mangler alle ledige ti-
mer i døgnet. Børn, familier, job, møder, andre hobbyer - alt sammen no-
get som kræver vores tid.  
 

Men selv et meget lille bidrag af tid kan gøre en forskel! 
 

- Du kan læse referatet fra klubbens generalfor-

samling på klubbens hjemmeside under fanen 

GENERALFORSAMLING! 
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Eksempler på områder, hvor DU kan gøre en forskel! 
 

Holdledere:  

Ungdom kan altid bruge holdledere! 
De unge vil gerne ud at spille holdkampe, og for hvert 
hold kræver det en voksen, som sørger for, at holdet 
kommer afsted, og at resultaterne bliver indrapporte-
ret.  

   

Kagebagere:  
Til holdkampe eller andre ungdomsarrangementer. 
Peter vil være glad for alle hjælpende hænder. 

   
Medhjælpere 
ved turnerin-
ger: 

 
Alle afdelingerne kan bruge et par hænder til diverse 
turneringer eller vores Klubmesterskaber 

   

Sponsorater:  

Har du et netværk – stort eller småt og eventuelt go-
de talegaver!  

Klubben kan godt bruge nogle til at hjælpe med at 
skrabe sponsorpenge ind. 

Jo flere sponser midler – jo flere muligheder i klub-
ben! 

   

Festarrangører:  
Er du en festabe, og kan stable noget på benene (med 
lidt hjælp), så er bestyrelsen åben for en fest på tværs 
af afdelingerne. 

   

Repræsentant:  

Der bliver p.t. afholdt mange møder i kommunen, 
hvor det som idrætsforening, er godt at være repræ-
senteret. Men bestyrelsens medlemmer kan ikke altid 
deltage. Har du lyst til at deltage på FBK 92´s vegne? 

 

Jeg kunne gøre listen længere, men stopper her! 
 
Da vi i bestyrelsen desværre ikke har fundet de vise sten, til flere timer i 
døgnet, håber vi, at der er nogle derude, der kunne tænkte sig at bidrage 
med et par hænder i ny og næ.  
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Ingen forpligtelser - blot meld til den formand, hvor du kunne tænke dig 
at deltage og sig, hvad du vil hjælpe med.  
 

Din hjælp vil kunne gøre en forskel! 
 
Jeg håber, at der er nogen derude, som har lyst og mod på, at ofre en el-
ler flere timer på FKB 92 i den kommende sæson. 
 
Nu vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, og glæder mig til at se jer i den 
næste sæson. 
 
Mange hilsner 
Gitte Ravensholt 
Sekretær i FBK 92 og ivrig motionist/veteran 
 

HUSK 

- at bruge klubbens hjemme-

side, som løbende bliver op-

dateret med nyheder, tilbud 

og informationer.  

 

Det er via klubbens hjemme-

side, man tilmelder sig di-

verse arrangementer - her-

under klubmesterskaber! 
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Årsberetning fra  
Sponsorafdelingen 
 
Jeg vil starte med at takke alle de virksomheder, foreninger og andre som 
har støttet klubben økonomisk i det forgangne år. Deres støtte er af så 
stor betydning for klubbens udviklingsmuligheder. Der skal lyde et run-
gende TAK til dem alle – store som små! 
 
Der har i denne sæson vanen tro været fokus på at sælge reklamepladsen 
på trøjerne, så klubben får optimal glæde af de fulde sponsorbidrag vi 
indhenter. Med et kommende klubtrøjeskifte følger jagten på virksomhe-
der, som vil købe reklamepladsen på trøjerne, og det er klart, at jeg først 
og fremmest vil kigge i retning af vore tidligere trofaste og mangeårige 
samarbejdsparter. 
 

Der er desværre sponsorer, som allerede nu har meldt fra til den 
kommende sæson, hvilket indikerer, at det kan blive op ad bak-
ke med hensyn til at sikre støtte i den størrelsesorden, som den 
vi har været vant til i klubben.  
Uanset hvordan det vil komme til at gå, er det min overbevis-
ning, at klubben nu har brug for nyt blod med nye ideer til nye 
veje indenfor dette område, som jeg snart har haft ansvaret for 
i 10 år. 

 
Jeg har på grund af omfanget af mit arbejde og min virksomhed, ikke mu-
lighed for at lægge den ildhu for dagen, som jeg mener, der skal til for at 
opnå tilfredsstillende resultater på dette område, og derfor har jeg taget 
beslutningen om, at den kommende sæson bliver min sidste ved roret for 
sponsortiltagene, og at jeg ikke fortsætter året efter, uanset hvordan det 
kommer til at gå med at skaffe nye sponsorater.  
 
Jeg minder generalforsamlingen og bestyrelsen om, at funktionen som 
sponser ansvarlig p.t. ikke er en bestyrelsespost, og dermed glidende kan 
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overgå til hvilket som helst medlem uden videre, og at jeg gerne samar-
bejder med en efterfølger i den kommende sæson. 
 
Jeg vil dog anbefale et tæt samarbejde med bestyrelsen, som måske bør 
genoverveje positionens status. 
 
Niels Hejnfelt 

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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Bestyrelsen har fra sæsonen 2016 - 2017 indgået et 2 årigt samarbejde 

med RSL. Aftalen omfatter både bolde og klubtøj. 

I aftalen ligger der også den mulighed, at klubbens medlemmer vil kunne 

tilkøbe udvalgte produkter/klubtøj til særligt favorable klubpriser. 
 

 

 

 
Damemodel  Herremodel 

 

   

 

Mere information følger ved sæsonstart! 
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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 mandag den 8. august kl. 19:00 til 20:00, 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 
Claus Bruun 

   

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! 

   

RSL  CO-RO A/S 
   

Torben Hansen Sport  Nordea Fonden 
   

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  Nordea, Frederikssund 
 

Støt dem – der støtter os! 
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