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Juli 2021  

Velkommen til sæsonen 2021 - 2022 
Formandens beretning fra generalforsamlingen.  

 

Jeg må desværre gentage fra sidste år ’Dette bliver måske den kedeligste beretning i de snart 

mange år jeg har været formand. Kedelig fordi vi igen måtte afbryde sæsonen ca. halvvejs. 

 

Coronakrisen kom desværre tilbage med fornyet kraft og vi har måtte nedlukke alle aktiviteter 

i ca. 4 mdr. Vi har forsøgt at starte langsomt op her i maj måned, vel vidende at mange allerede 

havde indstillet sig på sommerpause. Der er dog en del seniorer, motionister, veteraner, 

ungdom og sågar banespillere der har taget imod tilbuddet om forlænget sæson frem til 

slutningen af juni. Dejligt at være i gang igen. 

 

Generalforsamlingen har desværre ikke kunne afholdes i henhold til vedtægterne på grund af 

Corona forbuddet, og blev derfor fastsat til den 15. juni. 

 

På grund af den lange nedlukning blev der desværre ikke afviklet nogen turneringer, og vi må 

nu til at kigge fremad mod en forhåbentlig ’normal’ sæson igen, efter at de fleste bliver 

vaccineret hen over sommeren. 



Der lyder gode forventninger fra Seniorafdelingen der har fået nys om tilgang, hvilket vi tager 

imod med kyshånd. Held og lykke med endnu en sæson i serie 1 og stadig med den samme 

træner. 

 

Motionister og veteraner har jo heldigvis en stabil stab af spillere og jeg forventer uændret 

tilslutning til den nye sæson.  

 

Ungdomsafdelingen har haft store udfordringer under Corona krisen, og med en historisk lav 

tilslutning. Endnu mere ærgerligt for klubben, da Camilla Hansen flot gik ind og tog ansvar 

og har ydet en stabil trænerindsats, sammen med Sebastian.  

 

Der skal lyde en stor tak til begge i denne akavede tid med mundbind mv. 

 

Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at få ungdomsafdelingen tilbage hvor vi var før krisen, og leder 

med stor iver efter 2 nye trænere til ungdomsafdelingen. Jerry ser på nye muligheder for at 

starte den nye sæson op, samtidig med at vi til 2021-2022 sæsonen vil tilbyde det laveste 

ungdomskontingent nogen sinde. 

  

Coronakrisen har jo væltet budgetter i 

mange klubber, men FBK 92 er heldigvis så 

velpolstret at vi ikke oplever dette på samme 

måde. 

 

Vi er også meget bevidste om, at vores 

medlemmer ikke har fået den forventede 

spilletid i den afsluttede sæson.  

 

Vi vil derfor, i lighed med sidste sæson, 

fremlægge til generalforsamlingen, at 

vedtage at alle nuværende medlemmer ved 

fornyelse af kontingent til den kommende 

sæson, senest den 6. august, vil få en 

kontingentnedsættelse på ca. 40% ift. 

normal prisen (2019-2020). 

 
Jeg håber at medlemmerne derved føler, at 

de bliver fair behandlet. 

 

Banetildeling af idrætsfaciliteterne blev 

forrige år ændret i kommunen, og igen i år 

har processen vist sig at give os store 

udfordringer. 

 

Banetildelingen er meget afhængig af antal 

medlemmer, især medlemmer under 25 år. 

Vi har dog i år gennem gode forhandlinger 

med kommunen og andre klubber, kunnet 

bibeholde væsentlige tider i haller og på 

skoler, og så er der jo også kommet en ny hal 

i byen ved gymnasiet, som giver nye 

muligheder.  
 

Jeg vil som sædvanlig sende en stor tak til de sponsorer som køber reklameplads på poloer til et 

hold, 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 logoer mv.  

 

Det bliver selvfølgelig stadig obligatorisk, at alle turneringsspillere skal spille i den udleverede 

polo ved alle holdkampe og betalte turneringer. 

 



Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ’Hvad får man for 

kontingentet 2021-2022’, der fortæller hvad du som medlem kan forvente at få for dit kontingent.  

 

Folderen findes på klubbens hjemmeside. 

 

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt samarbejde i den forgangne 

sæson.  

 

Der skal lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen i år at redigere vores flotte klubblad, og 

for sammen med Henrik at styre vores hjemmeside - og ikke mindst at holde styr på 

medlemskartoteket. 

 

Der skal til sidst lyde en stor tak til alle frivillige holdledere, ungdomstrænere, hjælpetrænere, 

sponsorer samt en tak til alle dem, der yder en indsats for FBK 92.  

 

Lad os nu få en hel sæson uden afbrydelser 

 

Poul Erik Nielsen 
Formand 

 

 

 
 

 

 

GOD NYHED 

til 

banespillerne 

Af Niels Hejnfelt  

FBK 92 giver ca. 40 % rabat på banelejen, hvis du fornyer din 

bane via den tilsendte mail, inden den 6. august! Det er 

kompensation for Corona-nedlukningen, og vi har alle de samme 

haltider som i sidste sæson.       

I næste sæson kan vi desuden tilbyde 10 attraktive banetider 

onsdag kl. 17-19 i gymnasiets nye Multihal. Hvis I ønsker at flytte 

til én af disse tider, skal I stadig forny den oprindelige tid I havde, 

og så klarer vi flytningen bagefter. Mød os i Frederikssund Hallens 

cafeteria tirsdag den 10. august fra kl. 18-19, hvor I kan vælge 

blandt de ledige tider, eller send en mail til niels@hejnfelt.dk efter 

I har fornyet jeres banetid. 

Den nye sæson starter allerede mandag den 16. august, og SÅ skal 

vi spille badminton       

 

mailto:niels@hejnfelt.dk


Baneformandens 

beretning 2021 

Af Niels Hejnfelt  

Det bliver en relativt kort beretning fra baneformanden, som 

følge af den amputerede sæson vi har haft, men lidt er der da 

at fortælle. 

Coronaen har bl.a. haft den positive betydning, at i perioden fra sæsonstarten og frem til den 

9. december, hvor Danmark lukkede ned igen, var der stort set ingen aflysninger af FBK 92’s 

hal- og banetider, men det er da vist også, hvad der er at sige af positive ting om den sag. 

Da der blev genåbnet i slutningen af maj, undersøgte jeg muligheden for at forlænge sæsonen 

på alle vores spillesteder, og det var glædeligt, at vi kunne tilbyde samtlige vores banespillere, 

at de kunne spille frem til skoleferien i slutningen af juni. 

Jeg er rigtig glad for at ca. 60 % af alle banespillere tog imod dette tilbud, men det gav skår i 

glæden, at dem med tid på Privatskolen, gik forgæves 2 gange i starten på grund af svigt fra 

låsevagterne.  

Det beklager vi selvfølgelig rigtig meget. 

 

Fremadrettet vil alle banespillere blive oplyst om 

halpersonalets vagttelefonnummer, som man kan 

ringe til ved låste døre. 

Nummeret er: 

24 95 53 73 

Til den kommende sæson kan jeg også med glæde konstatere, at vi har fået alle de tider som 

vi havde i denne sæson, og som vi har genansøgt om, med undtagelse af nogle få tider, som vi 

alligevel ikke har kunnet gøre brug af. En ny strategi fra vores side betød, at vi afgav disse 

tomme haltider, og i stedet fik tider som er attraktive for vores medlemmer. Det betød også, at 

vi har søgt om, og fået tildelt tider i den nye multi-hal på gymnasiet i den kommende sæson. 

Det drejer sig om 5 baner onsdag fra kl. 17 til 19.  

Vi kommer desværre ikke uden om aflysninger i den kommende sæson, hvor kommunen selv 

skal benytter nogle af spillestederne til bl.a. kommunalvalget i november, men også ved andre 

arrangementer, som der åbnes for igen. 

Jeg har gennem et par sæsonen haft held med at kunne tilbyde tomme baner i andre haller, 

som alternative spillesteder til dem som bliver ramt af aflysninger, og vil fortsætte med at 

søge denne løsning, når det er muligt. 

God sommer og på gensyn på banerne. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorformandens 

beretning 2021  

Af Claus Bruun  

Seniorafdelingen har nu haft et samarbejde med 

Frederiksværk Badminton i 3 år, og det er vi fortsat meget 

glade for. 

 

Vi har et stort senior hold (6 herrer + 4 damer) som spiller i Serie 1. I den kommende sæson 

overvejer vi et ekstra hold - et 4 + 2 hold eller et rent herrehold.  

 

Træningen foregår mandage i Frederikssund fra kl. 19 til 21 og onsdage i Frederiksværk fra 

kl. 20 til 22. 

 

 

 



 

Individuelle Turneringer: 
 

Cheftræneren i FBK 92 er aktiv indenfor Badminton Danmark og har fået en del spillere til at 

deltage i Senior+ turneringer (tidligere veteran turneringer). Det har resulteret i flere gode 

resultater og medaljer til FBK 92.  

 

Anne Højgaard Mortensen som kom til klubben sidste år, har lige vundet DM i dame single i 

+35 rækken.  

Stort tillykke til Anne      

 

Vi glæder os til at følge spillerne i den nye sæson, og håber at de kan fortsætte de gode 

resultater. Det skal så meget gerne smitte af på 1. holdet, så vi kan etablere os i rækken. Målet 

er at komme med i oprykningsspillet til Sjællandsserien.  

 

Det er lidt ambitiøst, men med det engagement der udvises til træning og den positive energi 

som er blandt spillerne, er det ikke umuligt.  

 

 

Holdturneringer: 
 

I sidste sæson nåede vi at spille 4 kampe, som var meget jævnbyrdige, men desværre blev alle 

tabt (3x 5-8 og 4-9). 

Corona ophævede dog alle resultater 

og nu får vi en ny chance i Serie 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Af Jerry Cordon 

 

 

Ungdomstræningen i den forgangne sæson 

har ligesom alle andre idrætter været 

præget af Corona nedlukningen.  

 

Vi kom heldigvis lidt før i gang end de 

voksne, selv om der har være lidt stille. 

 

Vi er i fuld gang med at finde 1 til 2 nye ungdomstrænere, således at vi forhåbentlig kan få fuld 

gang i træningen igen medio august. 

 

Camilla, som har været vores træner i sidste sæson, stopper desværre, da hun flytter fra byen. 

jeg vil i den forbindelse sige en stor tak, for det fine arbejde som Camilla har stået for sammen 

med Sebastian. 

 

Det er besluttet, at vi i slutningen af august, vil lave et badmintonevent for ungdommen, hvor vi 

laver en masse sjov, underholdning samt spiller en masse badminton, så sæt allerede et kryds i 

kalenderen. Mere info følger når det endelige program er færdigt. 

 

 

Herfra ønsker ungdomsafdelingen alle en rigtig dejlig sommer og på gensyn 

 

Med venlig hilsen 

Jerry Gordon 

 

 

 

 
Vi siger TAK til klubbens sponsorer 

 

 

 

 

Støt dem – der støtter os! 

Torben Hansen Sport, Frederikssund 

J C Nedrivning 

Rema 1000, Frederikssund 

RSL 


