
Medlemsblad for Vejgaard Badmintonklub
Hovedsponsor:

25. ÅRGANG - JANUAR2010



2

Telefonliste
Bestyrelse:

Formand...........Else Rantzau .........27 46 73 87 ........................elra@stofanet.dk

Næstformand ...Dennis Sørensen ...98 13 33 14....................dbcs79@gmail.com

Kasserer:..........Alan Madsen..........98 10 18 38 .........alan.madsen@mail.tele.dk

Sekretær: .........Lene Rantzau ........98 31 98 51 ...........................rantzau@pc.dk

.........................Sanne Kristensen ..21 82 12 57 ..kristensensanne@hotmail.com

.........................Palle Mørch............20 21 00 44 ............................pmk@sport.dk

Suppleant: ........Bo Jacobsen..........30333848........bo.s.jacobsen@biology.au.dk

Aktivitetsudvalg:

..........................Malene N. Nielsen....61706445...........frk.noergaard@gmail.com

..........................Bo Jacobsen..........30333848........bo.s.jacobsen@biology.au.dk

Baneplanlægning:

.........................Alan Madsen..........98 10 18 38 .........alan.madsen@mail.tele.dk

Bladudvalg:

.........................Else Rantzau .........98157928 ...........................elra@stofanet.dk

Cafeteria:

.........................Chr. Kolds Vej 1 .....98 12 61 61

Cafeteriaudvalg:

.........................Grete Jensen .........98 12 95 21

Seniorudvalg:

.........................Sanne Kristensen ..21 82 12 57 ..kristensensanne@hotmail.com

Sponsorudvalg:

.........................Dennis Sørensen ...98 13 33 14....................dbcs79@gmail.com

Ungdomsudvalg:

......................................................... .....................................................................

Forside:  Godt Nytår

Tryk:  antonsen bogtryk/offset  - Oplag:  375

Sidste frist for indlevering af indlæg til næste bladudgivelse: 1-3-2010



3

Vi klær dig
på TOPPEN!

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

9988  1122  3355  0077

S A L O N

anden 
To forvirrede personer, den ene
værre end den anden. 
Badminton, formår at bringe
smilet frem 
To forvirrede personer, smas-
her med et slam 
Badminton, måske noget for
dig? 
To forvirrede personer, den ene
er i hvert fald mig.

Næstformand
Dennis Sørensen

Vi ønsker alle hjertelig velkom-
men tilbage fra juleferien,
håber alle har haft en glædelig
jul og et godt nytår, Vi håber
alle er klar til at starte den
hårde træning igen, efter vel-
fortjent pause.

Et lille digt om badminton fra
os til jer.
Badminton, hvem er det der
spiller? 
To forvirrede personer, med et
net der dem skiller 
Badminton, hvad er nu dette? 
To forvirrede personer, der
konstant begynder at spjætte 

Badminton, og fjerbolde i luf-
ten 
To forvirrede personer, der mi-
stede fornuften 
Badminton, clear-slag, og
dropbolde 
To forvirrede personer, der al-
drig stoppede med at fjolle 

Badminton, påkræver en IQ
omkring nul 
To forvirrede personer, og en
ketcher med for stort et hul 
Badminton, man server til hin-

GODT NYTÅR
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v/Hanne og John Andersen
Vejgaard Torv - 98 13 89 86 Had sund vej 140A

9000 Aal borg
Te le fon 98 14 01 18

Har klubben din mailadresse??????
Hvis ikke, så send den til Alan Madsen

på følgende adresse:
alan.madsen@mail.tele.dk
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-tager hensyn til dit syn

Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88

Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV

Telefon 46 91 40 20
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Besøg os på Internettet:

www.vejgaardbk.dk

Du kan også skrive til os på følgende e-mail adresse:: 

elra@stofanet.dk

Th. Olesen Løkkens Vej 2

9200 Aalborg SV

Telefon 98 16 49 96 

Hadsundvej 29
9000 Aalborg
Telefon 98 16 68 00
Telefax 98 16 63 55
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Vejgaard Badmintonklub indbyder til ordinær generalforsamling torsdag den
11. marts 2010 kl. 19:30 i cafeteriaet på Vejgaard Østre skole. Vi byder på en
kop kaffe og en forfriskning eller to. HUSK! Alle ledere har mødepligt.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Valg af formand Else Rantzau (ønsker genvalg)
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Dennis Sørensen (ønsker genvalg) 

og Lene Rantzau ønsker ikke genvalg (Bo Jacobsen på valg)
6. Valg af bestyrelsessuppleant. 
7. Lederpokaler overrækkes.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne gøres genstand for behandling på
generalforsamlingen, indsendes til klubbens formand senest 7 dage før gene-
ralforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens beretning og regnskab fremlægges i klubbens cafeteria senest
14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Vejgaard Badmintonklub
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Elrik så bliver den fyldt op med tiden,
af ting vi ikke får sagt. Så skal den
selvfølgelig tømmes. Hvordan gør
man så det? Jo, hele salen skulle
lave bølge og i kor sige "ud med
skidtet" og så ville den tømmes. Og
vi gjorde det. Om vi så er blevet
bedre til at kommunikere, det kan
måske diskuteres.

Han havde også et stativ med flip-
over papir, hvor han tegnede og for-
talte på. Han skrev blandt andet
vabal og non vabal. Det grinede vi en
del af, at han ikke kunne stave, men
han sagde bare "nå I er nok fra Nord-
jylland hva, I kender nok ikke til det
københavnske sprog".
Hele showet var en ping pong mel-
lem Elrik og publikum og en pakke
engangsservietter kunne næsten ikke
gøre det, sådan løb øjnene i vand.

Efter showet skulle vi spise på Cox
Orange. Vi fik noget dejligt mad og
lidt at drikke til, og der var rigeligt at
snakke om og grine af. En dejlig
måde at afslutte en helt igennem dej-
lig dag.
Da klokken nærmede sig 20.00 tog
nogle hjem og andre tog på bar for at
overvære en fodboldkamp på stor-
skærm.
Til dem der har arrangeret dagen, det
er I sluppet godt fra. Tak.

PS: Anders Ørskov er fra Århus

Maryann Henriksen

Så kom dagen endelig, dagen som vi
frivillige i Vejgaard Badminton Klub
altid ser frem til "Firmaudflugten"
som i år blev lørdag d. 10 oktober
2009.

Programmet havde vi fået tilsendt, så
vi vidste vi skulle mødes kl. 16.00 på
Jomfru Ane Teatret.
Vi skulle overvære et show med An-
ders Ørskov (og hvem er han så lige,
spurgte vi os selv) og showets navn
"Vejen til et bedre liv går gennem
Låsby".
Forståeligt nok så var forventnin-
gerne ikke ligefrem skyhøje, for ingen
kendte ham. Vi finder vores pladser
og lyset dæmpes og ind kommer
Elrik Nørmo (Anders Ørskov) i pæn
habit og med livremmen strittende
næsten ud i luften, og et par store
briller på. Noget af en tegning. 

Han præsenterer sig som Danmarks
bedste Coach eller totalvejleder om
vi vil. Der er simpelthen ikke det han
ikke kan med hensyn til terapi. Alt
imens han snakker og fortæller så
skal han også lige klø sig visse ste-
der, både der hvor man er højest når
man plukker jordbær for- og bag og
på benene og mange andre steder.

Aftenens emne drejer sig hovedsage-
ligt om kommunikation.
For dem som ikke ved det så har vi
altså en kommunikationskanal. Den
starter foran lige nedenfor brystbe-
net, går vandret igennem os og ud på
den anden side, altså ryggen. Ifølge

“Vejen til et bedre liv går gennem Låsby”
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Af aktiviteter har der været afholdt et
enkelt arrangent lige før jul med en
forældre / barn badminton med efter-
følgende gløg og æbleskiver mm.
Hvordan det gik vides ikke i skri-
vende stund, da det ikke er afholdt
endnu.
U15-17'nerne har efterlyst nogle lør-
dagssamlinger, som med stor succes
afholdte sidste år, men da dem der
skal støbe kuglerne ikke har haft
overskud i efteråret, må vi håbe der
sker lidt i det nye år.

Vi har desuden et ungdomshold med
i U17D rækken som Helle og Kent
styrer.
De er alle første års i år, så modstan-
der er langt større end sidste år, men
de kommer ud og får spillet nogle
kampe, og de lærer hele tiden noget
også når de taber, så det er ikke så
ringe endda.
Vores hold har vundet 4 og tabt 3, så
de er efter 1. halvdel af turneringen
nr. 4 ud af 7 hold.

Til klubmesterskaberne vil der også i
år blive mulighed for at tilmelde sig.
Det ligger ikke helt fast om det bliver
med  en X række hvor  ungdomsspil-
lerne og turneringsspillerne vil blive
sat sammen, eller om det bliver rene
ungdomskampe eller en kombina-
tion, og så vil der blive spillet en
række kampe midt på dagen og så
vil der være mulighed for at lave
noget aktivitet i gymnastiksalen.

De åbne turneringer har der ikke
været det store run på. Der er ingen
der har været ude at spille, men mu-
ligheden er der, så det er bare at
komme frit frem.

Så er 2. halvdel af sæsonen godt i
gang.

Til trods for at ungdomsafdelingen
kører på vågeblus, så er der stor til-
strømning til de 5 timer vi har åben,
og med 95 tilmeldte i afdelingen, og
et stort fremmøde til de enkelte timer,
så må vi sige at behov og ønske om
en ungdomsafdeling er der, selv om
aktiviteterne ud over træning er mini-
mal.

Selve træningen er  lagt an på at det
er sjov/hygge og motion badminton
der foregår i hallen, og da der er 2
trænere på til hver time er langt
større mulighed for at styre den blan-
dede flok af store og små der møder
op til træning, så alle får en fornuftig
time i hallen, så stor ros til Karina,
Bjørn og Alexander som har et godt
tag i de unge, både store og små. 
Der bliver ikke lært og øvet en masse
slag og  taktiske ting omkring selve
spillet, men alle er i gang med
småkampe hvor der læres at tælle,
holdes rigtig på ketsjeren, spille
"rundt om nettet" og det hænder
også at ketsjeren bliver lagt til side
og der laves noget helt andet, og når
timen er gået, har de fleste fået rørt
sig og har sved på panden, og da
fremmødet er meget stort, tolker vi
det, at det er det  der ønskes af spil-
lerne pt., ellers mødte de formodent-
lig ikke så talstærkt op som tilfældet
er.

Ungdom
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Til slut er der vel kun at sige, såfremt
der er nogle der har ideerne til aktivi-
teter , så kom frem, hallen er der, der
er en række personer i klubben som
vil behjælpelig, der er økonomiske
midler efter aftale.
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt
i vores medlemmer, men de kan
være aldersopdelt, så er der nogle
der vil noget med U13 spillerne, så
kom frem, så må vi fordele tid og øn-
sker efter behovet.
Vi har også nogle naboklubber i om-
rådet der spiller fodbold, håndbold,
gør gymnastik og ABC har også en
række badmintonspillere, så der kan
måske indbydes til en aktivitet med
dem.
Der er muligheder nok, men der er
nogle der skal være tovholdere.
Der vil også være muligheder for at
få mere haltid hvis der er nogle der
ønsker det, så er det bare at gå ind
på www.aalborgkommune.dk og gå
ind under selvbetjening / udlån af lo-
kaler og finde hallen og se hvad der
er af ledige tider i hallen til et eventu-
elt arrangement.

Nu er mulighederne ridset op, så nu
ligger bolden hos forældregruppen
som bestemmer hvor stor aktivitet vi
skal have for vores ungdomsspillere.

Kontakten til bestyrelsen kan ske på
adressen elra@stofanet.dk eller
alan.madsen@mail.tele.dk, gik også
på vores hjemmesider
www.vejgaardbk.dk hvor diverse op-
lysninger om klubben findes.

Bestyrelsen

Danmarksserie:
Det er sjældent let at være nyopryk-
ker! Og efter den fantastiske sæson
sidste år, hvor alle tre hold rykkede
op, vidste vi på forhånd, at denne
ville blive en lang hård kamp for
overlevelse. Heldigvis fik vi op til
sæsonstart nogle forstærkninger til
toppen i form af Poul Worsaae, med
et hav af divisions kampe i bagagen
fra Odense, og så er Tommy Le
vendt tilbage efter at have prøvet sig
selv af i ABC. I sidste sæson spillede
Tommy 3. division, og her havde han
spillet sig op på en imponerende pla-
cering som nr. 97 i Danmark i mix.
Det krydret med at vores piger de
sidste mange år nærmest har fejet
gulv med modstanderne gav os en
tro på, at det hele nok skulle gå.
Danmarksserieholdet startede ud
med at møde Beder-Malling i Århus.
Beder spillede i sidste sæson med i
oprykningsspillet til 3. division, så det
så på forhånd ud til at blive en svær
start. Men vi ville ikke lægge os ned
uden kamp, og det skulle da også
vise sig at blive meget tæt. Men efter
en lang kamp på 3 timer havde vi
tabt 8-5. Det var en noget flad for-
nemmelse at sidde med 0 point efter
kampen, da 6 ud af de 8 tabte
kampe var tresættere. Men samtidig
gav det os en masse selvtillid til de
kommende kampe. 
Men det samme billede tegnede sig i
de efterfølgende tre kampe mod

fortsættes side 14

Status for
VBKs 3 seniorhold
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Oktober
1
2
3 SSU Turneringskamp

4
5
6
7
8
9 
10 Ledertur

11
12
13 
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
30
31 SSU Turneringskamp

November
1 USU/SSU Turneringskamp

2
3 
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13 
14USU/SSU Turneringskamp

15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28 SSU Turneringskamp

29
30

December
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12 SSU Turneringskamp

13
14
15 
16
17
18
19
20
21 Julelukket

22 Julelukket

23 Julelukket

24 Julelukket

25 Juledag

26 2. Juledag

27 Julelukket

28 Julelukket

29 Julelukket

30 Julelukket

31 Julelukket

Jan
1 Julelukket

2 Julelukket

3 Julelukket

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 
15
16 USU/SSU T

17
18
19
20
21 
22
23 Stævne ABC

24 Stævne ABC

25
26 
27 
28 
29
30 Stævne Trito

31 AMU stævn

Aktivitetskalend
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nuar

Turneringskamp

C

C

on

ne

Februar
1
2 
3 Hallen er lukket

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Fastelavn + bowling

14
15 
16
17
18
19
20
21 SSU Turneringskamp

22
23
24
25 
26 
27
28 

Marts
1
2
3 
4 Hallen er lukket

5
6 Stævne brønderslev

7 Stævne brønderslev

8
9
10 Generalforsamling

11
12
13 USU/SSU Turneringskamp

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Hallen er lukket

24 Hallen er lukket

25 Hallen er lukket

26 Hallen er lukket

27 Hallen er lukket

28 Hallen er lukket

29 Hallen er lukket

30
31

April
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 USU Afslutning

26
27
28
29
30

der 2008 - 2009
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at marginalerne blot ikke rigtig har
været på Vejgaards side i år. Der er
ikke så meget andet at sige og gøre,
end at holdet må foresætte med at
kæmpe og håbe på, at sejrene så vil
komme. Gejsten har hver gang været
i top, og vores mål er fortsat at blive i
rækken næste år. Det bliver derfor
spændende at se, hvad der kommer
til at ske i slutspillet, som formentlig
bliver nedrykningsspillet. En ting er
dog sikkert - holdet gider ikke tabe
mere og slet ikke med cifrene 8-5. 
Serie 2:
Så er sæsonen sparket i gang for
serie 2. Vi har været spændte på hvil-
ken modstand vi ville møde. Vi star-
tede ud med den første kamp mod
Hjørring som vi delte point med, da
kampen var slut. Det var et par gode
kampe og humøret var højt, ikke
mindst da vi skulle finde et nyt navn
til vores nye maskot, samt spise
kage. Vi sagde farvel til vores man-
geårige maskot "Torkild" som fandt
et trygt hjem hos Henrik´s søn sidste
sæson. Herefter fulgte en kamp mod
Løgstør som vi vandt. Holdet har dog
siden hen trukket sig så vi stod til-
bage med kun 2 point. Så fulgte der
2 tætte holdkampe mod henholdsvis
Arden og Svenstrup som vi desværre
tabte 4-7. Det vil sige at status for
3.holdet er at vi ligger i bunden af
pulje 2, men vi kæmper for at skrabe
flere point sammen. Det er dejligt
med holdkampe hvor vi bliver udfor-
dret selvom det ikke er til vores bed-
ste lige nu. Vi holder dog fanen højt
og er opsatte på at slå de 2 tophold
som vi skal møde her i december
samt januar, så vi har en chance for
at komme med i oprykningsspillet. 

Mads, Sine & Anni

Fortsat fra side 11
Århus holdende Skovbakken, Viby og
Vejlby, som blev tabt..
henholdsvis 6-7, 4-9 og 6-7. Alle tre
meget tætte kampe med en masse
tresættere, hvor vi bare lige mang-
lede de berømte marginaler i de af-
gørende situationer. 
I den femte kamp tog vi imod Triton
hjemme i den bette lune. Inden kam-
pen var vi noget pressede på point
og lå sidst i puljen, så vi gav hinan-
den hånden på at nu skulle det altså
være. Og triton spillerne havde da
også dårligt fået træningsdragten af
før der stod 4-0 til VBK. Vi endte med
at banke dem 10-3 i en kamp hvor
alle præsterede og marginalerne en-
delig var på vores side.
Inden de sidste to kampe i grundspil-
let ligger vi tredjesidst og skal møde
de to hold der ligger under os. Så der
skulle være gode chancer for at få 4
eller måske 6 point med over i ned-
rykningsspillet. Men det bliver uhyg-
geligt spændende, så herfra skal der
lyde en lille opfordring til alle klub-
bens medlemmer, og specielt ung-
domsspillerne, om, at komme op og
støtte os og se noget god badmin-
ton.
Jyllandsserie:
Lige ved og næsten slår ingen mand
af hesten. Bedre held næste gang.
Op på hesten igen. Ja, der er mange
ordsprog, der passer på sæsonen for
Jyllandsserien indtil nu. Egentligt kan
det dog siges meget enkelt: 8-5! Det
er desværre blevet til fire 8-5 neder-
lag og en enkelt sejr på 9-4 over lo-
kalrivalerne fra Triton. Men mange
tætte kampe vidner om, at holdets
niveau passer til Jyllandsserien, men
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er stadig en rimelig kontingent vi
kører med i klubben.

Selve regnskabet ser  fornuftig ud,
og der er kan stadig findes penge til
nye aktiviteter, hvis der er nogle der
har nogle ideer,. Det gælder især i
motionistafdelingen, hvor der ikke er
særlig stor aktivitet. Så er der nogle
der har ideerne så kom frem med
dem.

Ikke mere for denne gang
Alan

Så er vi allerede i gang med anden
halvdel af sæsonen, og inden vi får set
os om, skal vi til at afgøre om vi skal
spille næste år.
Der vil på et tidspunkt her i foråret
blive lagt tilmeldingssedler frem, som
udfyldes og .....     Fortsættes side 17

I skrivende stund, her 1. december
mangler vi stadig at få de  sidste
kontingentindbetalinger ind, men de
skulle gerne være på plads på nu-
værende tid

Der er hvert år nogle som får deres
girokort forlagt, så de ikke får betalt
til tiden, så derfor må vi opfordre til at
de, som spiller hvert år får sig til-
meldt til betaling over PBS, så går
det helt automatisk, pengene bliver
overført til tiden, og hverken med-
lemmer eller kasserer skal bruge tid
og krudt på at rykke og lave nye giro-
kort.

Skulle der være nogen som endnu
ikke har fået betalt af den eller anden
grund, så er det nu, inden den store
grovfil bliver taget i brug, for det er
helt klart, alle betaler for at spille,  det

Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49

Kassereren

Baneplanlæggeren
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Fredag den 23. oktober cyklede tre
spændte, nysgerrige og morgenfriske
ryttere af sted i den kolde okto-ber-
morgen. Sportspåklædte og klar til
tre timers kæft, trit og retning, blev
der okset op af den langstrakte Søn-
derbro. 
At finde Vester Mariendal Skolen var
ikke et problem. Problemet opstod
da indgangen til Tritons baner skulle
findes. Men hurtigt fandt vi vejen, og
indfandt os blandt mange, ligeså
spændte og forventnings-fulde kursi-
ster, som os selv. Bjørn, Karina og
Alexander vakte ikke den store op-
sigt da de kom spankuleren-de ind i
teorilokalet, og hurtigt faldt de dog
også ind i forsamlingen. 

Dagen stod på velkomst, information
om kurset, børns forudsætninger og
udvikling, almene motoriske lege og
lege med træning af grundlæggende
bevægelser. Halvdelen teori, den
anden halvdel (underligt nok) praksis.

I løbet af aftenen blev der både svedt
og noteret. Oplysninger og fakta blev
lagret blandt tanker om løb, lege og
børn. Kurset sluttede kl. 21.00, og
selvom udbyttet var stort og nytte-
fuldt, var der også blevet leget igen-
nem, og trætte var vi absolut.

Vi mødtes igen om lørdagen kl.
08.30, og var parate på en dag på 12
timer med teknika, småspil, princip-
per og grundbevægelser til under-
håndsslag, principper og
grundbevægelser til overhåndsslag,

general teknikud-vikling og slagtek-
nik fra bagbanen samt forbanen.
Derudover var der sat tid på pro-
grammet, til planlægning af børne-
praktik. 

Vi skulle simpelthen, om søndagen,
vise hvad vi havde lært, og om vi ville
bestå. Karina blev desværre nødt til
at smutte, så Bjørn og Alexander
måtte fuldføre kurset uden hjælp fra
den mere erfarne side. Udover øvel-
ser, indlæring og leg var der selvføl-
gelig også tid til frokost og kaffe og
kage. 

Det skal des-uden siges, at der var
tilbud om morgenmad på kurset,
hvad vi ikke havde benyttet os af fre-
dag og lørdag, men som Bjørn og
Alexander med stor tilfredshed drog
fordel af søndag morgen.

Der var da også brug for det over-
dådige måltid, for søndagen bød
bl.a. på sæsonplanlægning og prak-
tise-ring af den planlagte børneprak-
tik. Det hele gik rigtigt godt, og
kurset sluttede med evaluering af
børneprak-tikken og kursets initiativ-
tagere og undervisere; Kasper Søren-
sen og Mads ?.

Alexander Emil Kaspersen

T1 og T2 kombineret trænerkursus
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afleveres i cafeteriet, så vi allerede ved
sæsonafslutningen har styr på hvem
der vil spille i næste sæson og hvor-
når.
Der vil på tilmeldingen være en slut-
dato for tilmelding, så hvis man vil
være sikker på at få samme bane
næste år, skal der gives besked inden
denne dato ellers kan banen være ud-
lejet til andre, der er utrolig mange
som ønsker at komme i gang med at
spille.

Sæsonen i år har været helt i top. 
Motionisterne har fyldt alle banerne til
bristepunktet, på nær en som vi ikke
har fået afsat endnu, men mon ikke
den er basat efter jul, der plejer gerne
at komme en del forespørgsler når folk
går i gang med deres nytårsforesæt-
ter.

Hos turneringsspillerne er der også
fyldt godt op.

Aktiviteterne er store og resultaterne
flotte, selv om alle hold rykkede op
sidste sæson, så er de godt med.
Så det er bare helt i top.

Hos ungdommen er der også godt
gang i det, til trods for at vi kører af-
delingen på vågeblus.
Vi måtte igen have gang i en extra tid
om tirsdagen for vi kunne være der, og
der kommer løbende nye spille til som
ønsker at spille, efterhånden som det
rygtes at det er sjovt at spille badmin-
ton i VBK.

Ikke mere for denne gang, håber alle
får en god gang badminton i den sid-
ste halvdel af  sæsonen.

Alan

Alle motionister
Så er der tid til vores årlige kamp mod AMU / SPI

Søndag den 31. januar kl. 10.00 - ?

Vi mødes i cafeteriet og starter med kaffe og rundstykker og en enkelt eller to

Derefter starter kampene og vi spiller til midt eftermiddag, alt efter hvor mange
vi bliver og hvad vi har krudt til.

Der vil være en pause kl ca. 13.00 - 14.00 hvor vi går i cafeteriet og får lidt at
spise.

Det koster intet at deltage undtagen hvad du spiser/drikker til frokost (normalt
frikadeller / ribbenssteg til rimelige priser)

Tilmeldingsseddel hænger i cafeteriet
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TØMRERMESTER

Poul
Mortensen
Værksted, Absalonsgade 26

Alt indenfor
Tømrer- og

Snedkerarbejde
Maskinsnedkeri

Isolering
Vinduer og døre
Totalentreprise

98 16 28 12
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - prepres@antonsenbogtryk.dk
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Vejgaard Bymidte 2 • Vejgaard • Tlf. 98 11 01 33

Skolestien 7 - 9270 Klarup
Telefon 98 31 90 28
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K V  U T ScorePt

Danmarksserie, Vest pulje 2
1  Vejlby 5 4 1 44-21 12 
2 Viby J. 2 (N) 5   4 1 41-24 12 
3 Skovbakken 3  5 4   1   37-28 10 
4 Triton Aalborg 3 (O) 5 3 2     33-32 9 
5  Beder-Malling 5 2 3 32-33 6 
6 Vejgaard (O) 5 1 4 31-34 5
7 Team Hjørring 2 (O)  5 1 4 23-42 4
8 Randers3 5 1 4 19-46 2 

Jyllandsserie,Pulje 2
1 Olympia 5 5 0 0 44-21 14 
2 Brønderslev 2 5 4 0    1 39-26 12 
3 Skødstrup 5   4    0    1 38-27 11 
4 Viborg 5 3   0    2 44-21 10 
5 Aabybro 5    1    0    4 21-44 4 
6 Vejgaard 2 5   1    0    4 29-36 3 
7 Triton Aalborg 4 5   1    0    4 24-41  3 
8  Frederikshavn 2 5 1    0    4 21-44 3 

Serie 2. Pulje 2
1 BK Aalborg 6 4 3    0    1 31-13 9 
2 Team Hjørring 5 3  2    0    1 21-12 7 
3 Hadsund 1 3 1    0    1 19-14 6 
4  Svenstrup  3 3 1    0    2 13-20 3  
5 Arden 2 4 1    0    3 12-32 3 
6 Vejgaard 3 3   1    0    2 14-19 2

U17D, pulje 1
1 Vester Hornum U17 1 6  6    0    0 29-7  12 
2 Hals U17 2 7  5    0    2 32-10  10
3 SVIF-Sulsted/Vestbjerg  U 17 1 7  4    2    1 29-13  10
4 Vejgaard U17 1 7  4    0    3 24-18  8
5 Skalborg U17 1 6  2    1    3 18-18  5
6 Skovsgaard-Brovst U 17 2 5  2    1    3 11-19  3
7  Bislev-Nibe U 171 6  1    0    5 6-30  2
8  Skørping U17 1 6  0    0    6 1-35  0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den  2. december 2009

Den aktuelle stilling i rækkerne
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Antal 
kampe Spillernavn

422 Kenneth Svensson
418 Thomas Mortensen
416 Allan Nielsen
416 Flemming Jensen
360 Mads Kristensen
350 Sanne Kristensen
198 Rasmus Hougaard
166 Dennis B. Sørensen
164 Peter Frederiksen
164 Sandie Johansen
132 Malene N. Nielsen
126 Tommy Le
90 Frank Nielsen
90 Simon Ditlev
80 Anni Rold Kristensen
78 Anne Rodil
78 Gitte Rold Kristensen
74 Tommy Bitsch
62 Dennis Sørensen
62 Anders Vestergaard
60 Lisbeth Møller
58 Louise Todberg
52 Sine S. Neergaard
44 Søren Olesen 
36 Henrik Birk
34 Dann Olesen
34 Ole Daniels
32 Anita Bøgelund
32 Henriette Sørensen
30 Martin Thomsen

28 Kim Nygaard
26 Casper Madsen
12 Bo Jacobsen
10 Peter Corneliussen
8 Jonas Sørensen
6 Poul Worsaae
2 Betina S. Andersen

Opdateret den 02-12-09

Kampstatistik



Adresseændring ?
Husk at meddele flytning hurtigst muligt.

Send en e-mail til: alan.madsen@mail.tele.dk 

eller ring til Alan Madsen på telefon 98 10 18 38

eller aflever denne kupon i udfyldt stand i Cafeteriet.

Navn:

Adresse:

Fødselsdato:

Telefon:

STØT
VORE

ANNONCØRER
- DE STØTTER

OS!



Revisorbranchemyte:

Fejl! 
“Ferie? Nej, desværre ikke....
vi er midt i statusperioden!”

eller “Nej, vi har moms!”
Måske, men status og moms

forstyrrer ikke vores 
arbejdsrytme.

Det er et spørgsmål om plan-
lægning og velopdragne kunder,

og begge dele er synonymt 
med Vejgaard Revision. 

Interesseret i et job med tid til
ferie? - eller måske at blive

kunde hos en revisor der også
holder ferie:

www.vejgaardrevision.dk

Vejgaard Revision ApS · Danalien 1, 2. tv. · 9000 Aalborg  · Tlf. 98 10 30 77 · Fax 98 10 33 12

Revisorer holder 
(heller) ikke vinterferie!


