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TAK for endnu en sæson – og 
VELKOMMEN til sæson nr. 25! 
 
Sæsonen 2016 – 2017 sluttede med 336 medlemmer, hvoraf 93 var un-
der 25 år, hvilket efter omstændighederne er ganske tilfredsstillende. 
 
Ungdomsafdelingen er desværre 
stadig ikke helt kommet tilbage 
på samme niveau som før den 
’nye’ skolereform, men alligevel 
har vi haft en sprudlende ung-
domsafdeling med nogle gode 
trænere. Vi har stadig ambitio-
ner om, at ungdomsafdelingen 
skal vokse igen, og der er derfor 
også flere initiativer på vej i den 
kommende sæson. 
 
Der har igen i år været afviklet et 
par åbne ungdomsturneringer 
med stor deltagelse og god suc-
ces. Der skal her lyde en særlig 
tak til Peter Zichy og Claus 
Bruun, der helt alene har trukket 
dette store læs. Det var ønske-
ligt, om der var flere forældre, 

der ville bidrage til disse initiati-
ver. Men der skal lyde en stor 
tak til de forældre, der har hjul-
pet med holdkampe mv. 
 

Som jeg også sagde sidste år, så 
er der ingen tvivl om, at det fri-
villige idrætsliv er blevet presset 
af den nye skolereform. Den er 
jo sikkert kommet for at blive, 
hvorfor det er vigtigt, at vi som 
klub udnytter de nye muligheder 
der åbner sig. 
 
Vi har i år forsøgt med et samar-
bejde med skolerne, og der skal 
lyde en stor tak til Flemming Kri-
stiansen, der påtog sig denne 
nye opgave. 
 

 
Seniorafdelingen klarede endnu en sæson i serie 1, hvilket må siges at 
være endog særdeles godkendt med det antal spillere, vi har haft til rå-
dighed. Træneren er stadig vellidt, så vi udnytter ressourcerne optimalt. 
 
Motionisterne klarer sig stadig flot, og Finn kan stadig berette om sejre i 
turneringer og til Landsdelsmesterskaberne. 
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Banespillerne har altid været vores stabile rygrad, og vi har heldigvis ikke 
haft væsentlig nedgang i den forgangne sæson. Vi opfordrer stadig ba-
nespillerne til, at de også deltager ved vores interne arrangementer og 
Klubmesterskaber. Vi har stadig ledige banetimer, så spred gerne bud-
skabet til venner og bekendte om klubbens tilbud, og opfordre dem til at 
holde øje med vores sædvanlige banefordelingsmøde til august. 
 
Vi indgik en boldaftale med RSL 
sidste år, og den var som tidli-
gere aftaler, igen bundet sam-
men med køb af klubtøj. 
 
Vi var dog lidt sent ude med 
valg af tøj, hvorfor vi ikke kunne 
tilbyde alle medlemmer at købe 
tøj i den forgangne sæson. Men 
vi fik dog så meget tøj hjem, at 
vi kunne give alle vores bane-
spillere en flot ny polo. 
 
Der er nu kommet nye sendin-
ger af tøjet til den kommende 
sæson, hvorfor vi vil tilbyde alle 
medlemmer at købe denne nye 
polo mv., så hold øje med 

hjemmesiden, og vent ikke for 
længe med at bestille. 
 
Jeg vil som sædvanlig sende en 
stor tak til de sponsorer, som 
køber reklameplads på klub-
bens spilletrøjer - til en 1. holds 
trøje eller til et skilt i hallen. Der 
skal også lyde en tak til Torben 
Hansen Sport, der står for det 
store arbejde med at trykke lo-
goer mv.  
 
Det er selvfølgelig stadig obliga-
torisk, at alle turneringsspillere 
skal spille i klubtrøjen ved alle 
holdkampe og dem af klubben 
betalte turneringer. 

 
Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ”Hvad 
får man for kontingentet 2017-2018”, der fortæller, hvad du som med-
lem 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 (i øvrigt min 19. som formand). Jeg vil her 
specielt takke Christian Brangstrup for ufortrødent at fortsætte med at 
lave vores regnskab, selvom han ikke selv er aktiv mere - flot gået! 
 

Der skal også lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen at redigere vo-
res flotte klubblad, og for sammen med Henrik at styre vores hjemme-
side - og ikke mindst at holde styr på medlemskartoteket. Vi håber at de 
vil tage et år mere  
 

Der skal også lyde en speciel tak til Christian Messerschmidt, der stadig, 
på trods af en sygdomsperiode, 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 FBK92.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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! 
 

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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Kontingenter 2017 – 2018! 
 

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. 

 
 

Aldersopdeling af UNGDOMSSPILLERE  
for sæsonen 2017 – 2018 

 

U19 er født i 1999 eller 2000 

U17 er født i 2001 eller 2002 
U15 er født i 2003 eller 2004 
U13 er født i 2005 eller 2006 
U11 er født i 2007 eller 2008 
U9 er født i 2009 eller 2010 
U7 er født i 2011 eller senere 
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Hvad får man for Kontingentet 2017 – 2018! 

  

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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Spil badminton på klubhold, sammen med dine 
venner, mod andre klubber på samme niveau som dig! 
 

I begyndelsen af hver sæson tilmelder klub-

ben en række hold til den sjællandske ung-

domsholdturnering, og du har her chancen 

for at spille både single og double mod spil-

lere fra andre klubber. 

 

Typisk er de enkelte klubhold på 5-6 spillere, 

og der er 4-6 stævnedage i løbet af sæso-

nen. De enkelte holds niveauer er lige fra 

begyndere til mesterrækkespillere.  

 

Kunne du tænke dig at være med på et 

klubhold i den nye sæson, så send en mail til 

Ungdomsudvalget inden d. 1. september. 

 

 
 

I sæson 2017 – 2018 vil ungdomsudvalget 
prøve at realisere følgende nye aktiviteter: 

- etablering af en ugentlig fællestræning med naboklubber 

for vores Elitespillere 

- samarbejde med en skole om badmintonspil og undervis-
ning for derigennem, at få gjort flere unge interesseret i 
sporten 
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KLUBTUR for alle klubbens ung-
domspillere. 
Vi drager mod FYN i weekenden 
den 16. – 17. september 2017, 
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  
 
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. 
 

 
 

 

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 6. august 2017 
 

And here we come! 

mailto:ungdom@fbk92.dk
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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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Kære motionistspiller! 

Vi har desværre i de seneste år set en 

støt nedgang af spillere i motionistafde-

lingen som kulminerede for nogle år si-

den, med lukningen af vores trænings-

hold kl. 18:00 om torsdagen.  
 

 

Der er ingen tvivl om, at den overvejende grund til dette var, at alderen 
simpelt hen var blevet for høj på holdet. Det er jo for så vidt ganske na-
turligt. 
 
På vores 2 torsdagstræningstider er alderen efterhånden også ganske 

fremskreden. Gennemsnitsalderen på begge hold er nu over 50. Det er 

derfor vigtigt, at vi husker at tage os godt af de nye lidt yngre spillere, 

som kommer til hver sæson - også selv om de måske ikke er helt så skarpe 

som os erfarne endnu! - det er dem, der skal sikre, at vi også har en moti-

onistafdeling om 10 år og flere af dem vil ganske givet overhale os andre 

hen af vejen. 

 

Faldet i spillere er heldigvis standset, og vi har haft en lille fremgang de 

seneste 2 sæsoner; denne positive trend skulle gerne fortsætte fremad-

rettet, men det kræver en indsats fra os alle sammen. 

 
For at kunne planlægge den kommende sæson, er det meget vigtigt at al-

le udfylder den ”blå seddel” så hurtigt som muligt. Både fordi jeg gerne 

skulle være sikker på, at jeg kan tilmelde det rigtige antal hold, men også 

fordi de aktiviteter der kommer hen over sæsonen, kræver at der er frivil-

lige nok. Skriv på hvad i gerne vil hjælpe til med, jeg kan ikke klare det he-

le selv! 
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BLIV FRIVILLIG……..og hjælp til med..  
…at være HOLDLEDER …at lave SPILLERUNDER 

…at arrangere JULEAFSLUTNING …at arrangere SÆSONAFSLUTNING 

…at hjælpe med afvikling af KLUBMESTERSKABERNE 

 

Husk at støtte op om de frivil-

lige der hjælper til med at lave 

spillerunder, eller har påtaget sig 

hvervet som holdleder. Det er ik-

ke 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 tjek-

ke alle datoer for holdkampe og 

meld tilbage i god tid, hvis der er 

dage, hvor du ikke kan spille.  
 

HOLDTILMELDING 
for sæsonen 2017 – 2018! 

 

4 + 4 Elitrækken   

2 + 4 Eliterækken 

4 herrer Eliterækken 

4 herrer serie 1 

4 herrer serie 3 

 

Vi starter så småt ud efter sommerferien den 14. august - dog ikke med 

mødepligt før den 5. september. 
 

….. 1. spillerunde er den 24. september 

….. Vikingeturneringen ligger i weekenden den 28. – 29. oktober 2017 
 

God sommer og husk at holde formen! 
Finn Ravensholt 
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Årsberetning fra  
Veteranformanden 
 

Igen i år har der været fyldt helt op 

på træningstiden med 25 tilmeldte.  

 
 

 
 
 
 

Vi har haft 2 hold 
tilmeldt under  

Badminton Sjælland! 
 
 

   

40+ A-rækken 
….som endte i den øverste ende 
af puljen og dermed sikrede sig 
endnu en sæson i  A-rækken. 
 

50+ B-rækken 
….som endte på en næst sidste 
plads, hvilket er en enkelt pla-
cering lavere i forhold til sidste 
år. 
 

 
Der er desværre ikke den store tradition for at man tilmelder sig åbne 

turneringer og mesterskaber i veteran rækken i FBK 92, men jeg ved dog 

at nogle få har spillet ældrebadminton turneringer. 

 

TAK til Susanne Lundh og Finn Hansen for deres 

indsats som holdledere. 
 
Veteranformand 
Finn Ravensholt 
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Baneformandens beretning! 
 

 
Banespillere har i årevis været gode bærende kræfter i FBK 92 - forstået 

på den måde, at nogle af klubbens afdelinger er dyrere i drift end andre, 

og der skal ikke herske tvivl om, at klubbens mange banespillere bidrager 

til, at andre kan være mere ambitiøse og have fællestræning, deltage i 

holdturneringer og mesterskaber. 

 

I lighed med de øvrige afdelinger, har FBK 92 også mærket en vigende vo-

lumen på antal banespillere de senere år, hvilket naturligvis påvirker de 

økonomiske rammer i driften af klubben. 

 

I denne sæson mistede vi vores banetider i den nye Åbjerg Hal, da vi ikke 

formåede at få nogen til at spille dér i sidste sæson, og det er rigtig ærger-

ligt. Vi har søgt nye tider dér, men på andre dage end sidste år, men har 

ikke fået dem tildelt. 

 

Oppe Sundby Skole lukkede sidste sommer, og som kompensation for vo-

re mistede haltider dér, fik vi tildelt banetimer på Marienlystskolen og på 

Gymnasiet. 

 

Det har ellers været en sæson uden de store overskrifter i denne afdeling, 

men nogle af vores banespillere har været hårdt ramt af aflysninger, og 

det drejer sig om dem med banetider i Frederikssund hallen hal B lørdag 

formiddag.  
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Der har været mange aflysninger af deres banetider af mange forskellige 

årsager – kommunale arrangementer og ungdomsturneringer har været 

de primære. Jeg har forsøgt at tilbyde alternative banetider som kompen-

sation for de mistede timer, og beklager naturligvis, de mange gange det 

er sket. 

Weekend-haltider fordeles mel-

lem alle idrætsforeningerne inden 

sæsonens start, til afvikling af 

holdturneringer og stævner. 
 

Derfor kan det være svært at fin-

de ledige tider i weekender til ad-

hoc arrangementer – såvel vore 

egne som kommunale arrange-

menter.  

Derfor er det oftest de samme - 

dem med weekend-banetimer, 

som bliver berørt af aflysninger, 

men vi vil fra klubbens side søge 

at undgå dette så vidt muligt 

fremover. 

Niels Hejnfelt 
 
 

 

NY mand på  
sponsoraftalerne! 
 

 

 

Efter 10 år på posten med jagten efter nye 
sponsorer, har Niels Hejnfelt ønsket at stoppe 
med denne opgave! 
 

Det er med stor glæde, at vi i FBK 92 kan byde 
velkommen til Lars Chr. Danielsen som ny 
mand på posten. 

Lars har blot spillet 2 år i klubben, men har ønsket at kunne bi-
drage med noget til fællesskabet. Vi ønsker Lars god vind med 
genforhandlingerne samt måske med nogle helt nye tiltag. 
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SENIORAFDELINGEN byder velkommen til en ny sæson i FBK 92 
som jeg håber, vil byde på gode oplevelser og mange spæn-
dende kampe. 

 

 

 

Sæsonen 2016 – 2017 sluttede med meget flotte hjemme-

bane sejre; først 10-3 over Køge efterfulgt af 11-2 over 

Greve, hvilket betyder, at vi stadig kan kalde os en serie 1 

klub.  
 
De unge spillere, Emilie, Lukas og 

Emil, har ydet en god indsats og 

har virkelig bidt sig fast på holdet. 

Vi glæder os til at følge dem i den 

nye sæson. 

Herreholdet har spillet i A/B-

rækken og blev nr. 2 i puljen efter 

3-3 i den sidste kamp mod ræk-

kens tophold, Frederiksværk.      

Et meget flot resultat af drenge-

ne. Holdet består af meget unge 

spillere, godt suppleret af mere 

rutinerede kræfter og sammen 

viste de stor fremgang i løbet af 

sæsonen. Det bliver spændende 

at se, om nogle af de unge spillere 

kan tage det sidste trin op på 1. 

holdet i år. 

 
Vi siger velkommen til Anja(Benfeldt) som er ny holdleder og vil stå for alt 

det praktiske omkring 1. holdet. Anja har arrangeret løb 

og leg ved Marbæk Strand for alle seniorerne hver 

mandag, siden juni måned. Så der er ingen und-

skyldninger for ikke at være godt forberedt til sæso-

nen. 

 

Vi håber at det kan være med til at FBK 92 i år får en god 

start på holdkampene, for det er trods alt lidt sjovere at starter med nogle 

sejre. 
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Igen i år er der træning mandage kl. 19:00 til 21:00 med vores professio-

nelle træner Lars Klintrup. Onsdage er der også træning fra kl. 19:00 til 

21:00, men uden træner - så her er der mulighed for at afprøve sine finter 

og få spillet en masse kampe. 

 

Til sidst vil jeg opfordre Jer alle til at kigge ned i hallen og heppe på FBK 

92, når der er hjemmekampe, det gælder både ungdomskampene og se-

niorkampene. 

 

Det er altid rart med lidt opbakning, og der bliver faktisk spillet rigtig flot 

badminton i Frederikssund (indimellem).  

 

Så tag familien med og få nogle hyggelige timer i hallen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- Du kan læse referatet fra klubbens generalforsamling på klub-

bens hjemmeside under fanen GENERALFORSAMLING! 
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Damemodel 

Kan købes i følgende størrelser: 
 

X-small, Small 

Medium, Large 

X-large, XX-large 
 

Pris 100 kr.  
Prisen er inklusiv standard tryk 

 

Herremodel 

Kan købes i følgende størrelser: 
 

X-small, Small 

Medium, Large 

X-large, XX-large, XXX-large 
 

 Pris 100 kr.  
Prisen er inklusiv standard tryk 

 

Børnemodel 

Kan købes i følgende størrelser: 
 

UNISEX 

Str. 8 år, 10 år 

12 år, 14 år  
 

Pris 100 kr.  
Prisen er inklusiv standard tryk 
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UNISEX SHORTS 
 

Dame- og herremodel 

 

Str. 8 år til 3 X-large 

 

Pris 150 kr.  

 

 

RSL Skirt (uden inderbuks) 
 

Str. 8 år til XX-large 

 

Pris 150 kr. 

 

 

Bestilling og køb foregår via klubbens hjemmeside under SHOP. 

Bestillingerne vil blive samlet sammen og leveret ca. 1 gang om 

måneden – første gang medio september. 

 

Når klubtøjet er klart, sender vi dig en e-mail med besked. 

Måtte du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en fra 

bestyrelsen. 
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Frederikssund Badminton Klub 

Information til banespillere! 
 

Hvis du har haft en banetid i den foregående sæson, får du en 
opkrævning 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 
Frederikssund Hallens Cafeteria mandag den 7. august kl. 18:00 
til 19:00, hvor du kan få hjælp til at vælge nye tider eller spille-
steder. 
 
Baneformand 
Niels Hejnfelt 
 

 

 

 

 

 

 

HUSK 
- at opdater din profil på klubbens hjemmeside! 
 
Klubben udsender mange informationer henover sæsonen via vores 
hjemmeside, og er dine kontaktinformationer ikke korrekte, får du 
ikke vores informationer! 
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Klubbens Bestyrelse! 

 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

 

 
Kasserer 

Christian Brangstrup 

 

 
Sekretær 

Gitte Ravensholt 
 

 
Ungdom 

Peter Zichy 

 

 
Senior 

Claus Bruun 
 

 
Baneadministrator 

Niels Hejnfelt 

  

 
Motionist og Veteran 

Finn Ravensholt 
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Kontaktinformationer!  

Formand   

Poul Erik Nielsen formand@fbk92.dk 47 38 32 62 
   

Kasserer   

Christian Brangstrup kasserer@fbk92.dk 47 38 36 03 
   

Sekretær   

Gitte Ravensholt sekretaer@fbk92.dk 40 29 28 93 
   

Baneadministrator   

Niels Hejnfelt bane@fbk92.dk 26 73 75 73 
   

Ungdom   
Peter Zichy ungdom@fbk92.dk 22 75 45 62 
   

Senior   

Claus Bruun senior@fbk92.dk 20 21 39 57 
   

Motionist og Veteran   

Finn Ravensholt motionist@fbk92.dk 40 36 80 10 
 
 
 

 

 

 

 

Suppleanter til bestyrelsen  Jette Bovbjerg 
Mogens Høck 

   

Revisorer 
 Jesper Fehlhaber 

Bjarne Christiansen 
   

Revisorsuppleant  Michael Hansen 

 

mailto:senior@fbk92.dk
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Klubbens Sponsorer! 

   

RSL  CO-RO A/S 
   

Torben Hansen Sport  Nykredit 
   

Dansk Revision, Frederikssund  Fri BikeShop 
   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Kaj Kjær's 
Vognmandsforretning 

 
Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Frederikssund Handibusser  Herbst Thoregaard Advokater 
   

Restaurant Regnbuen  B.B. Fugeentreprise ApS 
   

René Rasmussen 
VVS 

 
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Frederikssund Motionscenter  JC Nedrivning 
   

EL ABC  Hede Danmark 
   

Kvickly Frederikssund  Her er plads til dit firmanavn 
   

Støt dem – der støtter os! 
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