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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.  
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Har klubben 

en lederkrise 
 

Et spørgsmål man uvilkårligt stiller sig selv, når man så hvor lille tilslutning 

der var til sæsonens generalforsamling og efterfølgende da vi sendte bre-

ve ud til samtlige ungdomsforældre med ønsket om, at der ville melde sig 

nogle forældre til et udvalg - vi fik 3 henvendelser! Som vi SELVFØLGELIG 

er glade og taknemmelige for - men hvor er opbakningen fra de øvrige 

henne? 

 

Vi er en særdeles velkonsolideret klub, som i flere år har forsøgt at opfor-

dre vores unge spillere til at prøve kræfter med turneringslivet - både in-

tern og ekstern. Vi afsætter mange penge hvert år til disse aktiviteter, 

men med et alt for lille udbytte. Vi bliver nødt til at involvere flere foræl-

dre til nogen af disse aktiviteter, da det ellers ikke vil lykkes. Der er brug 

for hænder til både store og små opgaver, så meld jer nu. 

 

Jeg er glad for at kunne annoncere, at en af de 3 der meldte sig, nemlig 

Martin Falck Jørgensen, har accepteret at påtage sig opgaven som ung-

domsformand. Martin er ny i klubben, hvorfor han selvfølgelig har brug 

for at nogen hjælper til. 

 

Endnu en god nyhed - vi har ansat en ny professionel træner til mandags-

træningen. Lucas, Oliver og Lau fortsætter alle som trænere. Der skal her 

lyde en stor TAK for Jeres indsats i den forgangne sæson. 

 

Der skal også lyde en stor TAK til Peter Zichy for det flotte arbejde med 

ungdomsafdelingen gennem de sidste 4 år, men som nu ønsker at takke 

af. 

….spørger formand               

Poul Erik Nielsen! 
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Banefordelingen fra kommunens side er fra denne sæson blevet ændret. 

Det betyder, at vi har måttet afgive tider, men vi har også fået nye tider. 

Disse ændringer vil desværre betyde, at en række banespillere må flytte 

til en ny hal eller til nye tider. Baneformanden vil selvfølgelig prøve at 

hjælpe med at generne bliver mindst mulige og tilbyde de berørte nogle 

gode alternativer. 

 

 

 

Det er blevet tid til at give stafetten videre! 

 

Mange i bestyrelsen har nu trukket et stort 

læs i mange år, og der vil blive behov for ud-

skiftninger til næste generalforsamling. 
 

 

Vi bør derfor allerede nu begynde at finde en ny kasserer og formand. 

 

Vedrørende sponsorater, har vi også brug for en eller flere personer til at 

aflaste med at tegne sponsorkontrakter. 

 

Som det sidste i mit skriv, vil jeg selvfølgelig takke den nuværende besty-

relse for at holde ud, og vi ser alle frem til endnu en god og sportslig sæ-

son 2018 - 2019. 

 

Jeg henviser i øvrigt til vores hjemmeside hvor man kan finde beretninger 

fra generalforsamlingen, kalender informationer, andre nyttige opslag 

samt se vores folder ”Hvad får man for kontingentet 2018 – 2019” 

 

Vel mødt til august 
 

Poul Erik Nielsen 
Formand 
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NY UNGDOMSFORMAND! 

  

Bestyrelsen er utrolig glad for at kunne byde velkommen til 

Martin Falk Jørgensen – klubbens nye ungdomsformand. 
 

 Blå bog! 

Martin er 38 år gift og har en søn på 7 år som spil-

ler badminton i FBK 92. Martin spiller selv i Måløv 

Badminton Klub og har spillet badminton siden 

han var 12 år, hvor det højeste niveau har været 

Danmarksserien. 

Sammen med den øvrige bestyrelse og ungdomstrænere vil Martin plan-

lægge den nye sæson som starter til august. Der vil blive indkaldt til for-

ældremøder i løbet af sæsonen, hvor vi håber, at forældre vil støtte Mar-

tin i at løse de spændende opgaver. 

 

Der skal lyde en stor tak til Anja, Lise og Claus, der allerede har meldt sig. 

 

På gensyn og rigtig 

god sommer 

Martin Jørgensen. 
 

 

 

 

 

Fællestræningen starter 

den 13. august 2018. 
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Kontingenter 2018 – 2019! 
 

Baner I haller Kl. 2200 – 2300 

Single 850 kr. Halv pris 

Double 600 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. 

 

 

 

HJÆLP! 

 

 

Brænder du for badminton, børn og unge – så har 
vi brug for din 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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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! 

Hvad får man for kontingentet 2018 – 2019! 



8 
 

 SENIORAFDELINGEN byder velkommen til 

en ny sæson i FBK 92 med masser af gode 

oplevelser og spændende kampe, lover 

seniorformand Claus Bruun! 

 

 
Et lille tilbageblik på sæsonen 2017 – 2018 
som bød på både op- og nedture. 
 

Fra starten af sæsonen håbede vi på at kunne stille med ét serie1 hold og 

ét Herrehold. Vi måtte dog konstatere, at vi var meget udfordret, når der 

skulle stilles hold. De rutinerede spillere er efterhånden blevet lidt skrø-

belige og bliver lettere skadet. De unge spillere har travlt med studier, 

nogle flytter til København og så er der jo også alle de andre ting, der skal 

passes. 

 

Vi endte med at have ét hold - Serie 1 holdet! 

Til gengæld fik vi en forrygende start på holdet med en sejr på 10-3 i før-

ste holdkamp. Derefter gik det mindre godt og vi måtte indkassere en del 

store nederlag. Det er dog også blevet til nogle sejre indimellem, og da vi 

spillede den sidste kamp i Værløse, havde vi stadig muligheden for at bli-

ve i Serie 1. Med en sejr på 7-6 var vi formentlig reddet. 

Det var ikke urealistisk og vi var også meget positive da vi tog afsted til 

kampen. Værløse kunne også redde sig, og havde desværre forstærket 

holdet en del… så det endte med at vi tabte med 11-2.  

 

Højdepunkterne i sæsonen var de 3 sejre vi trods alt fik, men også hjem-

mekampen på jubilæumsdagen. Det var som i ”gamle” dage, hvor der var 

masser af liv i hallen og det var dejligt at mærke opbakningen - det satte 

spillerne pris på. 
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Også samværet med motionisterne og veteranerne om aftenen, var en 

stor succes. Mange tak til festudvalget! 

 
 

 
 

 
 

Hvem kommer nu til træning i aften, eller hvem har meldt afbud til næste 

holdkamp….kender I det? Det gør vi IKKE mere!!!! 
 

Der skal lyde en stor TAK til Anja, som har introduceret os alle til appen 

Holdsport.  Det har været en hård kamp, men nu fungerer det. 
 

 Alle melder til og fra på Holdsport-appen, og så er det meget 

synligt hvem der kommer, og hvem der har meldt afbud. 

2 klik på mobilen og du har overblikket… 

 

NY sæson 2018 – 2019! 

I næste sæson hedder det Serie2 og vores træner Lars Klinstrup har des-

værre søgt nye udfordringer. TAK til Lars for en god trænertid og alt mu-

ligt held og lykke fremover.  
 

Men vi har allerede ansat en ny træner som hedder Kristian Meier. Se 

yderligere præsentation af Kristian andet sted i bladet. 
 

Vi forhandler i øjeblikket med Frederiksværk Badminton Klub, som har de 

samme udfordringer som os, om at lave et fælles seniorhold. Et scenarie 

kunne være, at vi træner i Frederikssund om mandagen og tager til Frede-

riksværk om onsdagen. 
 

Det tror jeg personligt kunne være en god løsning og blive rigtig godt.  

 

Så alt i alt er det en seniorformand der ser lyst på fremtiden. 
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Seniorafdelingen starter træningen mandag den 

13. august fra kl. 19:00 til 21:00 i Frederikssund 

Hallen, Hal B. 

 

 

 

2018 
8. – 9. september 

22. – 23. september 

6. - 7. oktober 

27. – 28. oktober 

17. – 18. november 

8. – 9. december 

2019 
12.  13. januar 

26. – 27. januar 

23. – 24. februar 

9. – 10. marts 

23. – 24. marts 

 

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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Hej FBK 92! 

Jeg hedder Kristian Meier, jeg er 31 år og bor på Østerbro. 

 

Jeg skal stå for træningen mandage fra kl. 16 til 21 startende den 13. au-

gust 2018. For sæsonen 2018/2019 vil mit trænervirke være et studiejob 

(KU) og de følgende mange sæsoner – forhåbentligt - skal det være, hvad 

jeg håber bliver verdens bedste hobby/bijob.  
 

Jeg har selv spillet badminton i godt 20 år og har været træner i 4 år. Den 

9. -10. og den 23. - 24. juni tager jeg de to sidste af en lang række week-

end-kurser og certificeringer fra Badminton Danmark/DGI. 
 

I badmintonsæsonen er min primære hobby at spille badminton, og om 

sommeren bruger jeg meget af min fritid i familiens sommerhus på Bøtø, 

som har været i vores familie gennem mange generationer. Bøtø er en 

lille by 4 kilometer syd for Marielyst på Falster. Jeg spiller også en god del 

golf og min hjemmeklub er Marielyst Golfklub, hvor jeg startede i 2003. 
 

I forbindelse med ansættelsesprocessen med Claus har jeg været forbi 

Frederikssundhallen og set en smule af en seniortræning. Jeg har ikke 

hilst på nogle spillere endnu, men stemningen var fantastisk hvilket også 

er vigtigt for os trænere. Både spillere og de idylliske naturomgivelser 

minder umiddelbart meget om der, hvor jeg er vokset op i en lille by der 

hedder Virum ved Furesøen. 
 

Jeg ser utroligt meget frem til sæsonstart og til at lære klubben og spillere 

bedre at kende og til at høre jeres input, så vi udvikler os på de rigtige 

områder og i den rigtige retning. 
 

Rigtig god sommer og på snarlige gensyn 

Kristian Meier 
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Der er ledige pladser på sponsortavlen!  

- måske vil du, din virksomhed eller din 

arbejdsplads støtte FBK 92?  

 

I FBK 92 er vi hele tiden på udkig efter virksomheder, som vil støtte op 

om klubben og dets arbejde med ungdomsafdelingen og med de 

voksne turneringsspillere. 

 

DIN virksomhed kan for KUN 800 kr. pr. sæson få sit firmanavn op på 

et fint skilt på klubbens sponsortavle som hænger på væggen i Hal B 

eller man kan købe en plads til sit logo på 3 førsteholdsspilleres trøjer 

for kun 2.500 kr.  Der er flere muligheder, så se om ikke du kender en 

virksomhed, som kunne have interesse i noget af dette. Du eller din 

virksomhed kan kontakte Niels Hejnfelt på: 

e-mail niels@hejnfelt.dk eller tlf. 26 73 75 73. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:niels@hejnfelt.dk
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Frederikssund Badminton Klub 

Information til banespillere! 
 

Flere ændringer i tider og spillesteder i næste sæson 

– kom til banefordelingsmødet den 7. august kl. 18:00! 

Frederikssund Kommunes nye fordelingsplan af haltider mellem alle 

idrætsforeningerne, medfører en række ændringer for alle klubber - også 

for FBK 92. Som følge heraf kan nogle af vores medlemmer ikke få tilbudt 

samme banetider og spillesteder som de havde i sidste sæson, men klub-

ben har også fået nogle alternativer og en række nye muligheder i den 

kommende sæson. 

 

 
 

Gymnasiet og 

Marienlystskolen 
Begge steder udgår som spillested  

Åbjerg hallen, gammel hal 
Vi mister: 

tirsdag fra kl. 18 til 22 

Åbjerg hallen, gammel hal 

Vi får: 

mandag fra kl. 20 til 22 

tirsdag fra kl. 16 til 18 

onsdag fra kl. 20 til 22 

torsdag fra kl. 18 til 19 

Privatskolens Multihal 
Vi får: 

tirsdag fra kl. 18 til 22 

Græse Bakkeby Skolen 

Vi får: 

mandag fra kl. 19 til 22 

lørdag fra kl. 09 til 14 

Frederikssund Hallen, Hal B Ingen ændringer 
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Vi ved, at det er til ærgrelse og irritation, hvis man ikke kan komme til at 

spille dér, hvor man plejer, men vi har gjort, hvad der var muligt for at på-

virke fordelingsplanen og sikre tilsvarende haltider på alternative spille-

steder. 

Alle de medlemmer som er blevet berørt af ændringerne, har fået en di-

rekte henvendelse fra klubben, med tilbud om at vælge først blandt de 

nye hal-tider. Ved spørgsmål eller særlige ønsker, kan Niels Hejnfelt kon-

taktes på niels@hejnfelt.dk eller tlf. 26 73 75 73 (dog ikke fra den 28. juli 

til den 19. august hvor jeg er bortrejst). 

 

Det er også muligt at møde op til banefordelingsmødet i Frederikssund 

Hallens Cafeteria tirsdag den 7. august kl. 18:00 -19:00 og få hjælp til æn-

dring af banetid eller med en ny tilmelding. 

 

Bane- og sponsorformand 

Niels Hejnfelt 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:niels@hejnfelt.dk
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Klubbens Bestyrelse! 

 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

 

 
Kasserer 

Christian Brangstrup 

 

 
Sekretær 

Gitte Ravensholt 
 

Ungdom 
Martin F. Jørgensen 

 

 
Senior 

Claus Bruun 
 

 
Baneadministrator 

Niels Hejnfelt 

  

 
Motionist og Veteran 

Finn Ravensholt 
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Kontaktinformationer!  

Formand   

Poul Erik Nielsen formand@fbk92.dk 25 25 50 05 
   

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   
Martin F. Jørgensen ungdom@fbk92.dk 29 23 90 47 
   

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 Jensen 

 

mailto:senior@fbk92.dk
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Klubbens Sponsorer! 

   

RSL  CO-RO A/S 
   

Torben Hansen Sport  Hede Danmark 
   

Haldor Topsøe   Fri BikeShop 
   

Acacia Blomster  Home, Frederikssund 
   

Kaj Kjær's 
Vognmandsforretning 

 
Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

René Rasmussen 
VVS 

 Herbst Thoregaard Advokater 

   
Frederikssund Motionscenter  B.B. Fugeentreprise ApS 

   

EL ABC  
Runge Service og 
Diamantboring 

   

Her er plads til dit firmanavn!  JC Nedrivning 
   

   
   

 

 

Støt dem – der støtter os! 
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