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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.  

Sidste frist for betaling er den 9. august 2020 
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Formandens beretning til 

generalforsamlingen 2020 

 
Dette bliver den 
måske kedeligste 
beretning i de snart 
mange år jeg har 
været formand. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Seniorafdelingen vil fortsætte det gode samarbejde med Frederiksværk, 
og vi har håb om tilgang af nogle nye spillere der allerede er meldt ind - 
gode nyheder efter at vi jo desværre har set afgang de senere år. 
 

Motionister og veteraner har en fast stab af spillere og jeg forventer 
uændret tilslutning til den nye sæson, hvilket jo efterhånden er de faste 
”rødder” i klubben. 
 
Ungdomsafdelingen havde en lavere tilslutning i denne sæson, hvilket 
var meget overraskende efter den enorme tilslutning sidste år. Men vi 
ved af erfaring, at det svinger utroligt meget fra år til år, og vil da også 
tilbyde uændrede træningstider for klubbens ungdom i den kommende 
sæson. Vi vil fortsætte den svære opgave med få motiveret flere spillere 
til at deltage i åbne turneringer, så niveauet kan løftes.  
 

Kedelig fordi vi jo desværre måtte afbryde sæsonen uden at kunne 
slutte med de sædvanlige aktiviteter, såsom KM, afsluttende 
holdkampe og ikke mindst at afholde Generalforsamlingen til tiden. 
 

Coronakrisen har sat sine tydelige spor på al idrætsaktivitet og i 
skrivende stund, er det endnu uklart hvornår indendørs aktiviteterne 
kan starte op. Det har jo også bevirket, at generalforsamlingen ikke 
kunne afholdes i henhold til vedtægterne – men er nu fastsat til den 
16. juni. 
 

Jeg plejer at kigge tilbage på den afsluttede sæson, men vil i år primært 
kigge fremad på, hvad der forhåbentligt kan foregå af aktiviteter i den 
nye sæson. 
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Som forberedelse til åbne turneringer, afholder vi stadig bredde-
arrangementer sammen med naboklubberne Skibby, Slangerup og Kirke 
Hyllinge. 
 
Coronakrisen har jo væltet bud-
getter i mange klubber, men FBK 
92 er heldigvis så velpolstret at vi 
ikke oplever dette på samme 
måde. Vi er dog i bestyrelsen 
bevidste om, at vores medlem-
mer ikke har fået den forventede 
spilletid i den afsluttende sæson. 
Overvejel-serne gik jo selvfølge-
lig på, hvordan vi kunne kom-

pensere dette. Af praktiske år-
sager lægger bestyrelsen derfor 
frem til generalforsamlingen, at 
alle gamle medlemmer ved 
fornyelse af kontingent til den 
kommende sæson, senest den 1. 
august, vil få en kontingentned-
sættelse på 15%. Jeg håber at 
medlemmerne derved føler, at 
de bliver fair behandlet. 

 
Banetildeling af idrætsfaciliteterne blev allerede sidste år ændret i 
kommunen, og i år har processen vist sig at give os endnu større 
udfordringer end tidligere. Banetildelingen er meget afhængig af antal 
medlemmer, især medlemmer under 25 år. 
 
Sidste år fik vi forhandlet os til nogle ekstra timer på privatskolen, og 
ligeledes nogle attraktive timer på Ådalens skole, men som vi desværre 
er blevet stærkt udfordret på igen i år. Vi er derfor meget kede af, at 
nogle af de banespillere som blev omplaceret sidste år, måske skal 
generes igen i år. Niels Hejnfelt vil derfor snarest kontakte alle berørte 
spillere direkte, så vi sammen kan finde acceptable alternativer. Vi må 
blot erfare, at alle haltimer før kl. 19 fortrinsvis skal benyttes af 
ungdomsspillere. 
 

 

Klubben indkøbte et nyt fugtskab til denne sæson, og det 
har allerede vist sig at være effektivt, da boldene faktisk 
holder længere. Stor tak til Flemming Kristiansen der sørger 
for indkøb og fordeling af bolde til kampe og træning hver 
uge.  
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Fra hjertet vil jeg gerne sende et stort TAK til de sponsorer som 
køber reklameplads på klubtrøjer til et hold, til en 1. holds trøje 
eller til et skilt i hallen. Der skal også lyde et STORT TAK til 
Torben Hansen Sport, der står for det store arbejde med at 
trykke logoer med videre.  
 
Der skal også lyde et stort TAK til alle frivillige holdledere, 
ungdomstrænere, hjælpetrænere, sponsorer samt en tak til alle 
dem der yder en indsats for FBK 92.  

 

 

Der skal lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen i år at 
redigere vores flotte klubblad og for sammen med Henrik, at 
lægge klubbens nyheder og informationer på klubbens 
hjemmeside - og ikke mindst at holde styr på medlems-
kartoteket. 
 
Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og 
loyalt samarbejde i den forgangne sæson.  

 
Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ’Hvad 
får man for kontingentet 2020-2021’, der fortæller, hvad du som 
medlem kan forvente at få for dit kontingent.  
 
Det er selvfølgelig stadig obligatorisk, at alle turneringsspillere skal spille 
i den udleverede klubtrøje, ved alle holdkampe og de af klubben betalte 
turneringer. 
 
Jeg er selv på valg som formand i år, og bestyrelsen har som de fleste jo 
nok erindrer, forsøgt at finde en afløser uden held i et par år. I lyset af 
Corona og den afbrudte sæson, har jeg indvilliget i at genopstille, hvis 
der ikke kommer andre på banen. 

 
Poul Erik Nielsen 
Formand 
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Den nye fordelingsstruktur af haltider i Frederikssund Kommune har igen i år 

betydet, at FBK 92 må afgive haltider til andre foreninger, og vi må indse, at vi får 

sværere og sværere ved at kunne tilbyde banetider i tidsrummet mellem kl. 16 og 

20, da disse tider prioriteres til børn og ungdom, fra kommunens side. 

 

Det betyder også, at vi endnu en gang kommer til at omplacere medlemmer til den 

nye sæson, og det er endnu en gang medlemmer med banetid på Ådalens skole, 

som bliver ramt, idet det var her vi havde tider fra kl. 18 til 19.  

 

Som følge af Corona har der i år ikke været afholdt dialogmøder mellem 

foreningerne og kommunen. Halfordelingen er derfor sket på baggrund af de 

indberettede medlemstal, foreningernes ansøgninger samt foreningernes indgivne 

høringssvar, men under hensyntagen til kommunens fordelingsnøgler. 

 

Facit er følgende: 
- Vi har mistet halvdelen af hallen tirsdag fra kl. 18 til 19 på Ådalens Skole gl. hal 

- Vi har mistet torsdag fra kl. 18 til 19 på Ådalens Skole gl. hal 

- Vi har i stedet fået torsdag fra kl. 20 til 22 på Ådalens Skole gl. hal 

 

Inden sommerferien vil jeg kontakte 

dem som vi skal finde nye tider til, til 

den kommende sæson, for at give dem 

mulighed for at kunne vælge de bedste 

alternative tider, og derefter forsøger 

vi så at få puslespillet til at gå op. 

På den positive side kan jeg nævne, at 

der ikke har været ret mange af-

lysninger i denne sæson, men at vi 

selvfølgelig var nødt til at følge 

retningslinjerne i perioden efter virus-

udbruddet i marts. 
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Som kompensation for den manglende spilleperiode i sæsonen, tilbydes alle 

medlemmer, som fornyer deres medlemskab eller baneleje inden den 1. august, 15 

% rabat på den kommende sæsons kontingent. Fornyelsen sker ved at klikke på det 

link som sendes ud til alle nuværende medlemmer i løbet af juli. 

 

Vi står som sagt nu igen foran et puslespil med en del omplaceringer, og jeg håber 

på og imødeser de berørte medlemmers forståelse for vores afmagt og accept af de 

løsninger vi kan tilbyde. 

 

Niels Hejnfelt 

Baneformand 

 
Kontingenter 2020 – 2021! 
 

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

Fællestræning inklusive 
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 
invitationsturneringer 

(*) 

4 gratis 
(*) 

4 gratis 
(*) 

Begynderstævner, max 4 

Holdturnering i SBKr 
eller DGI 

(*) 

Deltagelse på hold 
(*) 

Deltagelse på hold 
(*) 

Deltagelse på hold 
 

Der kan desuden ydes tilskud til en udvalgt træningslejr såsom Vingsted eller Sorø sommerlejre. Tilskuddet 
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 
ungdomsspillere, 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 inklusive 
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 
motionist- 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 
invitationsturneringer 

(*) 

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 2020 – 2021! 
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Sæsonen 2019-2020 er år nr. 2 i vores samarbejde med 

Frederiksværk Badminton Klub. Vi træner mandag aften i 

Frederikssund hallen og onsdag i Frederiksværk. Til sammen 

råder vi over 10-14 spillere og både mandag og onsdag er 

der ca. 8-10 spillere til træning.   

 

 

Ved træningen i Frederikssund har der været flest spillere fra Frederikssund og 

omvendt. Der er god kemi imellem spillerne, og det er altid inspirerende og 

hyggeligt at komme til træning.  

 

Sæsonen startede desværre med at vi 

måtte trække vores 1. hold i serie 1. Vi 

havde simpelthen ikke damer nok. I 

sommerferien tegnede vi kontrakt 

med en ny træner, Per Juul, som selv 

spiller divisions badminton i Charlot-

tenlund. Desuden spiller han senior+ 

turneringer, og det var med en 

nyvunden titel som viceverdensmester 

i herresingle, Per tiltrådte træner-

jobbet i Frederikssund.  

 
Fra første træning har Per imponeret os alle med hans entusiasme, og der bliver 

virkelig gået til den. Der er rigtig god stemning, vi lærer nye tekniske detaljer og vi er 

alle kommet i super form. Det er rygtedes ude til turneringerne og der er kommet 

spillere fra omkringliggende klubber for at deltage i vores træning. Det har vi sagt ok 

til, i begrænset omfang, for det er altid dejligt med ekstra liv i hallen. 

 

Det har så også givet bonus, for vi har allerede fået 4 nye indmeldelser til næste 

sæson. Det er alle spillere, som kan gå direkte ind på vores 1. hold. (2 damer og 2 

herrer). 

 

 

 
 

Derudover havde vi 4 spillere tilmeldt DM i Herning, som desværre måtte aflyses 

grundet Corona. I alle turneringer er FBK 92 vendt hjem med præmier og det kan 

efterhånden også ses på Badminton Danmarks ranglister.  

 

Vi har haft deltagere med i 3 senior+ turneringer i denne 

sæson. Denmark Open i Odense, Ølstykkes Veteran-

turnering og Hvidovres Internationale Veteranturnering. 
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Efter at vi måtte trække det store hold (6+4) i serie 1, tilmeldte vi et 4+2 hold i 

rækken Sjællands serien-serie 2 og et rent herrehold. Det lykkedes heldigvis at få 

spillet alle kampe færdige inden nedlukningen og begge hold vandt deres række. Om 

det er et udtryk for den gode træningsindsats eller at modstanden var lidt mere 

beskeden, skal være usagt.  

 

Sæsonen sluttede som bekendt torsdag den 12. marts og derfor fik vi desværre ikke 

afviklet klubmesterskaber i år. Vi må tage revanche til næste år. 

 

Der skal lyde en stor ros til alle spillerne, som altid er parate til at stille op for FBK 

92. Om det er en kamp mandag aften kl. 20:00 i Hornbæk eller lørdag eftermiddag i 

Asnæs.  

 

 

 

Bent Jensen: for altid at sørge for, at der er bolde til træningen og også for den 

efterfølgende oprydning.  

 

Anja Benfeldt: for at holde spillerne i stram snor med hensyn til tilmelding til 

træning og ikke mindst holdkampe via holdsport.dk. 

 

Her til sidt vil jeg opfordre spillerne til at nyde sommerpausen og ikke mindst den 

dejlige danske natur, som er et oplagt sted at holde sin træning ved lige. 

 

Seniorformand 

Claus Bruun 
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Undertegnede overtog med spænding posten 

som sponsoransvarlig efter Niels Hejnfelt ved 

sidste generalforsamling (maj 2019). For at 

komme ind i ”jobbet” har jeg haft et møde og en 

god overlevering af Niels i efteråret 2019, samt 

ikke mindst god telefonisk support efterfølgende! 
 

Der var – heldigvis – lavet en del 2-årige aftaler af 

Niels Hejnfelt i 2018, så disse sponsorer skulle 

”blot” kontaktes og dernæst skulle jeg sende 

opkrævning af sted i henhold til allerede 

indgåede aftaler.  TAK for en ”blød” start Niels! 

 
 

KLUBBENS SPONSORER 

ÅRSBERETNING 2019 - 2020 

 

Men ellers kan det være tidskrævende at være sponsor-ansvarlig, når man skal finde 

nye potentielle sponsorer.  Det er jo ikke sådan, at blot fordi man ringer til en butik 

eller et firma, så vil de straks være sponsorer. Men jeg synes selv, det er lykkedes 

nogenlunde og jeg fandt da 2 nye sponsorer - Kvickly i Sillebroen og Suzuki - Kloe 

Auto, Frederikssund, som begge vil give sponsorat på 30 stk. klubtrøjer til børne-

/ungdomsafdelingen. Jeg takker endnu engang på klubbens vegne! 
 

Da vi kom til marts 2020, havde jeg egentlig flere mulige sponsorer i kikkerten, men 

det stoppede Corona-krisen desværre. Nu når vi er ”kommet ud på den anden side” 

fortsætter jeg ufortrødent sponsorarbejdet! 
 

Følgende er klubbens sponsorer for sæsonen 2019 - 2020: 

CO-RO A/S Haldor Topsøe A/S 

J.C. Nedrivning A/S Kvickly, Sillebroen 

Torben Hansen Sport HedeDanmark 

FHBC – Husmoderbadminton Suzuki, Kloe Auto, Frederikssund 

Fri BikeShop HOME, Frederikssund 

Kaj Kjær, Vognmand Runge Service 

B.B Fugeentreprise EL ABC 
 

Med håbet om at vi snart kan få spillet badminton igen! 

 

Morten Andersen 
Sponser ansvarlig 
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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 Morten Andersen på: 

e-mail: mandersen26@yahoo.dk eller tlf.: 29 49 79 11. 
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Frederikssund Badminton Klub 

Motionistafdelingen! 
Denne sæson vil nok længe hoved-

sageligt blive husket for de knapt så 

positive ting. Allerede fra starten af 

sæsonen var vi i motionistafdelingen 

ramt af flere skader end vanligt og blev 

derfor udfordret, når der skulle stilles 

hold. Senere på sæsonen blev vi så 

også ramt af Corona krisen. Nogle hold 

nåede at spille deres række færdig, 

mens andre manglede mindst en 

spillerunde. Corona var også årsag til, 

at nogle af de turneringer FBK 92 

traditionelt stiller op i og som regel 

også klarer sig ret godt i, blev aflyst. 

 

Det er altid trist, når vi ikke får sluttet 

sæsonen rigtigt af med en god afslut-

ning, hvor vi får sagt god sommer til 

hinanden på tværs af trænings-tiderne. 

I skrivende stund ser det dog ud til, at 

vi får åbnet hallen for sommertræning, 

så vi alligevel får chancen for at spille 

lidt og hygge sammen, efter de 

retningslinjer hallen har stillet op.  

 

STATUS tirsdag og torsdag! 

Vi har igen i år haft en lille tilgang af motionister hen over sæsonen på 

tirsdagstræningen og på torsdagstræningen kl. 21, men desværre også et frafald af 

skadede spillere. 

 

Antal tilmeldte i motionistafdelingen 54 spillere 

Træningstiden om torsdagen kl. 1900 25 tilmeldte spillere 

Træningstiden om torsdagen kl. 2030 21 tilmeldte spillere 

Træningstiden om tirsdagen kl. 1930 18 tilmeldte spillere 

Tilmeldte hold i alt 6 hold 

 

STATUS hold! 

4 + 4 eliterækken trukket på grund af skader 

4 + 2 eliterækken blev nr. 3 i rækken 

4 + 4 serie 3-4 blev nr. 2 i rækken og rykker op i næste sæson 

4 herrer eliterækken blev nr. 3 i rækken 

4 herrer mesterrækken en god midter placering 

4 herrer serie 3 blev nr. 3 i rækken 
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STATUS aktiviteter! 

Vikingeturnering 

Motionisterne bag Vikingeturneringen afholdt igen en meget succesfuld turnering. 

98 par fra nær og fjern deltog og fik nogle fantastiske badminton dage. 

 

Regionsmesterskaberne 

Vi havde igen et lille fald i tilmeldte i forhold til sidste år, især B og C rækken er 

desværre efterhånden tyndt besat med Frederikssund spillere (og i det hele taget), 

Vi måtte i år nøjes med 1 sølvmedalje. Dette skyldes nok ikke så meget, at vi er 

blevet dårligere, men nok mere at turneringen er blevet mere åben således, at 

stærke spillere udefra, som ikke spiller i motionsrækken, har fået lov at stille op. 

 

Åbne turneringer 

FBK 92 har tradition for at stille op i flere åbne turneringer i løbet af sæsonen, bla. 

Vikingturneringen, Måløv / Hareskov Cup, Slangerup Nytårscup, Værløse Poolcup og 

Saniva open. I mange med Frederikssund spillere i finalerne og som vindere. 

Desværre blev mange af disse i år aflyst på grund af Corona. Jeg håber at vi kommer 

stærkt igen i næste sæson, så vi sammen kan få sat Frederikssund på landkortet 

igen. 

 

Klubmesterskaber 

Måtte vi desværre aflyse på grund af Corona 

 

DM motionist/Veteran 

Blev aflyst på grund af Corona 

 

STATUS generelt i motionistafdelingen! 

Hvis afdelingen skal kunne fungere, og vi alle skal have det sjovt med den sport vi 

elsker, er det nødvendigt at alle giver en hånd med på den ene eller anden måde. 

Hvis man, når man sidder i en bestyrelse og skal stå for alting selv, kan det hurtigt 

blive en alt for omfattende og tidskrævende opgave for en person, som samtidigt 

har et fuldtidsjob at passe. Derfor er det også blevet meget sværere at få besty-

relsesposterne besat. 
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Der er derfor brug for hjælp til forskellige opgaver i løbet af sæsonen. 

 

• Sammensætte spilleplaner til tirsdag og torsdag 

• Hjælpe til ved diverse sociale arrangementer – jul og sæsonafslutning 

• Sæsonens klubmesterskaber 

 

Førhen havde vi små udvalg tilknyttet de forskellige afdelinger, som sammen med 

formanden besluttede og afviklede sæsonens aktiviteter. Opgaverne var på den 

måde delt ud på flere hænder – DET KUNNE VI GODT TÆNKE OS IGEN!!! – så kære 

medspiller, har du lyst og lidt ekstra tid til overs, som du vil investere i din klub – så 

hører vi gerne fra dig. 

 

Til sidst           TIL HOLDLEDERNE – Bettina, Henrik P., Bjarne, Jesper S. 

og Tue - som har sørget for at samle hold til kampene.  

 

TAK for denne sæson – rigtig god sommer og på gensyn til efteråret. 

 

Finn Ravensholt 

Motionistformand 
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Frederikssund Badminton Klub 

Veteranafdelingen! 
 

Der har i år været en lille stigning i antallet af veteraner på tiden om tirsdagen kl. 

18.00. Det er rigtig positivt i en periode hvor vi ellers mister medlemmer. Vi har haft 

3 hold tilmeldt i veteranrækkerne. 

 

STATUS hold! 

6 + 4 A-rækken i 40+ endte midt i rækken 
(Holdet har i denne sæson været ramt af en del skader. Efter at holdt i 

mange år har ligget i toppen af rækken måtte holdet i denne sæson tage 

en del nederlag) 

4 herrer B-rækken i 50+ endte på en flot 3. plads 

2 + 2 i 60+ endte som rosinen i pølseenden 

 

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

turneringer eller mesterskaber i veteranrækken i FBK 92. Heldigvis er der enkelte 

der melder sig til nogle af motionistturneringerne, men der er stadig plads til mange 

flere. Et enkelt par fra afdelingen stillede op i HD C-rækken til regions-

mesterskaberne, men der er plads til mange flere. 

 

Tak til holdlederne Mogens Høck, Finn Hansen og Susanne Lundh for deres indsats 

som holdledere. 

 

TAK for denne sæson – rigtig god sommer og på gensyn til efteråret. 

 

Finn Ravensholt 

Veteranformand 
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 til ny 

ungdomsformand! 
  

 

Jerry Veje Gordon 

49 år 

Gift med Pernille 

Bor i Skævinge 

Har 2 dejlige børn 

Elsker at spille badminton 

 

Det udviklede sig til, at vi et par år senere startede i Hillerød Badminton klub, hvor 
jeg spillede på motionist plan i en årrække. 
 
For så ca. 10 år siden flyttede vi til Frederikssund og her startede jeg så med at spille 
i FBK 92. Jeg har gennem årene spillet diverse turneringer, holdkampe, 
mesterskaber og har da sammen med klubben vundet landsmesterskaberne et par 
gange. 
 
Jeg er rigtig glad for at spille i FBK 92, for jeg syntes der er et godt sammenhold og 
en god stemning. I dag spiller jeg på et 4 Herre hold i mesterrækken og stiller op i 
diverse turneringer med min hustru i mix-double. 
 
Nu kommer så den store opgave med at få vores ungdomsafdeling op i gear - og det 
er jeg sikker på vi nok skal klare. 
 
Jerry Veje Gordon 
Ungdomsudvalgsformand 
 
 
 
 

 

 
Jeg startede min badminton 
karriere sammen med min 
far tilbage i år 2000, hvor vi 
lejede en badmintonbane i 
Grøndalscenteret.  
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Klubbens Bestyrelse! 

 

 
Formand 

Poul Erik Nielsen 

 

 
Kasserer 

Jens Jacob Petersen 

 

 
Sekretær 

Gitte Ravensholt 
 

 
Ungdom 

Jerry Veje Gordon 

 

 
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   

Jens Jacob Petersen kasserer@fbk92.dk 22 35 60 63 
   

Sekretær   

Gitte Ravensholt sekretaer@fbk92.dk 40 29 28 93 
   

Baneadministrator   

Niels Hejnfelt bane@fbk92.dk 26 73 75 73 
   

Ungdom   
Jerry Veje Gordon ungdom@fbk92.dk 27 64 74 74 
   

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  Pernille Veje 
Martin Ege 

   

Revisorer 
 Jesper Fehlhaber 

Bjarne Christiansen 
   

Revisorsuppleant  Mogens Høck 

 

mailto:senior@fbk92.dk
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Klubbens Sponsorer! 

   

EL ABC  CO-RO A/S 
   

Torben Hansen Sport  Hede Danmark 
   

Haldor Topsøe   Fri BikeShop 
   

Kvickly, Sillebroen  Home, Frederikssund 
   

Kaj Kjær's 
Vognmandsforretning 

 
Frederikssund Husmoder 
Badminton Club (FHBC) 

   

Suzuki, Kloe Auto, Frederikssund  J. C. Nedrivning 
   

RSL  B.B. Fugeentreprise ApS 
   

Her er plads til dit firmanavn!  
Runge Service og 
Diamantboring 

   
   

   
   

 

 

 
 

Støt dem – der støtter os! 

HUSK 
- at opdatere din profil på klubbens hjemmeside. 

 
Klubben udsender mange informationer hen over sæsonen via vores 
hjemmeside, og er dine kontaktinformationer ikke korrekte, får du 

ikke vores informationer! 


