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Vi klær dig
på TOPPEN!

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

9988  1122  3355  0077

S A L O N

VBK takker af for en god
sæson. 

Vi ønsker jer alle en god som-
mer og vi ses til næste sæson.

Venlig hilsen 
Næstformand

Dennis Sørensen

Så er vi igen ved sæsonens
slutning. Om ikke særlig længe
kommer sommer, sol og varme.
Ketchen bliver lagt på hylden for
en kort stund, for at VBKs med-
lemmer kan samle kræfter til
den nye sæson, som allerede
starter på den anden side af
sommerferien.

Der er i sæsonen blevet holdt
arrangementer for alle, unge
som gamle. Hygge er noget af
det som VBK er god til, og dette
kan også ses på de arrange-
menter der holdes, hvor alle har
det sjovt med hinanden. Vi
håber alle det bliver lige så stor
tilslutning i den kommende
sæson. 

Alle kan se tilbage på endnu en
god sæson med masser af god
badminton og hygge, vi håber
at alle møder op med samme
humør til næste sæson.

Sæson afslutning
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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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Sæsonafslutning i
VBK’s ungdomsafdeling 2008

Lørdag d. 26-04 2008 holder vi sæsonafslutning i V.B.K. for hele familien. Vi
mødes kl. 12:00 i V.B.K.'s cafeteria. Forældrene og søskende sender vi hjem
igen ca. kl. 17:00. Børnene skal være i V.B.K. til ca. kl. 20:00.

Her er et program der dækker hele dagen med ca. tider: 

12:00 Vi mødes alle i V.B.K.'s Cafeteria. Oplæg om dagen gives.
12:15 Alle klæder om til spilletøj. (Også forældrene)
12:16 Vi mødes i hallen omklædte med ketsjere, (Dem der ikke har, kan låne),
og vi udfordrer nu hinanden i badminton, vi spiller ca. 10 -15 minutter ad gan-
gen.
15:00 Vi går i cafeteriaet og spiser kage, drikker kaffe og får saft, eller en øl.
15:30 Børnene går i hallen, de voksne bliver og hører / snakker om næste
sæson.
16:00 De friske går i hallen og får en eventuelt revanche, eller endnu nogle
dueller.
17:00 Vi sender de voksne og søskende hjem igen, forhåbentlig lidt trætte,
men i godt humør.
17:10 Vi leger i hallen, & Vi samles og bestiller mad udefra. Derefter leger vi
til maden kommer.
19:00 Vi spiser.
19:45 Vi begynder så småt at rydde op og får leget færdig.
20:00 Lyset slukkes for denne sæson.

Vi vil gerne have en tilmelding til dette arrangement, og I skal enten aflevere
sedlerne til de respektive trænere, eller tilmelde på e-mail til "larsbron-
dum@stofanet.dk" senest onsdag d. 17. april 2008.
Vi har brug for at der er 7-8 forældre der vil bage en kage og tage med. Meld
Jer til dette på tilmeldingssedlen / eller mailen.

Venlig hilsen V.B.K. (Allan, Jakob (Sus), Niels & Lars)

KLIP-------------------------------------------------------------------------------KLIP
Ja Vi vil gerne komme__________________________Barnets Navn.
Vi kommer antal voksne: ___Vi kommer antal søskende: ________________
Vi kommer antal børn: ________________ Indmeldt i V.B.K., og som
spiser med om aftenen.
Ja vi vil gerne bage en kage som vi tager med om lørdagen: _____ 
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-tager hensyn til dit syn

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

Aalborg
Marathonvej 1 - 9230 Svenstrup
Tlf. 72 21 21 21 - Fax 72 21 27 02

STØT VORE ANNONCØRER -
- DE STØTTER OS!



Her gik snakken lystig om den
foregående kamp og hvem der
havde vundet,
men til sidst blev vi enig at det
var uafgjort. (For Stensens
skyld. )

Så vi 20 spiller havde en god
dag, så der kommer også en
kamp til næste år
men vi vil så gerne være nogle
flere så meld jer til når i ser op-
slaget.

Helmuth - Alan M - Palle.
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Motionistudvalget

Søndag den 27 Januar var der
sat stævne til den årlige kamp
mod SPI/AMU.
Vi mødtes klokken 10.00. hvor
vi startede med kaffe og rund-
stykker og en lille en.

Da vi var færdige med det, gik
vi alle i hallen hvor vi spillede
en masse gode kampe
rimelig jævnbyrdige, da klok-
ken var cirka 13.00 gik vi cafe-
teriet hvor os alles
madmor (Karen) stod klar med
ribbensteg og frikadeller.
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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV

Telefon 46 91 40 20
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Referat fra

Generalforsamling i VBK
den 6. marts 2008

Det sociale:
De sociale arrangementer omfatter
frivillige ledernes tur til Skallerup Klit,
familiedagen i august - vender jeg til-
bage til, fastelavn, bowlingtur for hele
familien, træningslejr for seniorspil-
lere samt afslutninger i flere afdelin-
ger. 
Der var god tilslutning til bowlingdag
for hele familien i feb. 2007. Det var
en hyggelig og god dag for børn og
voksne.
Skallerup Klit blev igen i 2007 ude-
lukkende gennemført som en beløn-
ning til klubbens frivillige ledere,
uden et fagligt tema. V i var omkring
30 deltager, hvor vi hyggede med
forskellige konkurrencer som Stig
Rantzau havde været behjælpelig
med.
Det sociale i cafeteriet bør fortsat ud-
vides, da der til tider er ledige plad-
ser i cafeteriet efter hver træning.
Klubben gør et ihærdigt forsøg på at
have priser, som alle kan betale. Be-
styrelsens vil fortsat sætte mere
fokus på at få medlemmerne op i ca-
feteriet, blandt andet ved at tilskud til
jule- og sæsonafslutninger fortsætter.

Familiedag "Start-op-dag":
Sæsonen startede i august 2007 med
en "start-op-dag". Denne dag brugte
en del medlemmer til at få hilst på
hinanden og deres respektive med-
/modspillere. Børn og barnlige sjæle
fik hoppet på hoppepuden i salen og
prøvet kræfter med bordtennis og
minigolf i hallen. I det lille café-miljø i
hallen kunne man tanke op med for-
friskninger, når strabadserne blev for
hårde.
For at dette arrangement kunne blive
til noget skal vi takke de senior-spil-
lere, som hjalp med opstilling og
nedtagning.
Det er en rigtig hyggelig dag, hvor
der er mange muligheder for at more
sig og skabe nogle relationer i klub-
ben. Dog er opbakningen ikke så
stor, hvorfor start-op-dagen ikke vil
blive afholdt i 2008. Aktivitetsudval-
get er gået i tænkeboks med, hvad et
alternativt arrangement kunne være. 

Lederrekruttering:
Alle bestyrelseposter er dækket, men
dermed ikke sagt at klubben ikke har
brug for nye kræfter til diveres opga-
ver i klubben. Det kan for eksempel
nævnes at vores cafeteria godt
kunne bruge nogle flere hænder til at
få dækket vagterne. Efter mange års
tro tjeneste har Allan Christensen
valgt at trække sig fra aktivitetsudval-
get fra næste sæson. Vi håber dog

Ole Møller valgt til dirigent

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt

Bestyrelsens beretning 2007
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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

Hadsundvej 64 - 9000 Aalborg

Tlf. 98 16 49 96 - Fax 98 16 49 95

Mobil 51 20 41 78

Hadsundvej 29
9000 Aalborg
Telefon 98 16 68 00
Telefax 98 16 63 55
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stadig, at vi kan trække på hans erfa-
ring i forbindelse med de forskellige
arrangementer. En stor tak skal lyde
til Allan for den store indsats gennem
årene. 
Men når en af tordenskjolds soldater
trækker sig, har vi brug for en ny. Så
har du lyst til at være med i aktivi-
tetsudvalget???? Hvis det kunne
være noget for dig, så giv bestyrel-
sen besked herom. Du/I kan selv
være med til at bestemme hvor
meget tid, I har lyst til at lægge i ar-
bejdet med sociale aktiviteter for
medlemmerne i Vejgaard BK.

Regnskab:
Regnskabet i Vejgård Badmintonklub
skal på grund af boldaftale m.m. ses
over en 3. årig periode.
Ser vi tilbage på de sidste 3 år er re-
sultatet et minus på ca 11000,-, hvil-
ket ikke er alarmerende, da vi hele
tiden er opmærksomme på at ind-
tægter og udgifter hænger sammen
og er klar til at sætte over for ting
som udvikler sig skævt.

Reelt er der tale om en nulløsning,
idet bestyrelsen har valgt at
hensætte 10000,- i år og de kom-
mende 5 år med henblik på et even-
tuelt større arrangement i forbindelse
med klubbens 75 års jubilæum i år
2013. Ikke at der er truffet beslutning
om noget vedr. jubilæet, men så der
er afsat penge, så klubben har mid-
lerne til det på tidspunktet.

Igen i år er det ikke lykkedes at få del
i de fondstilskud som vi løbende
ansøger om, midlerne i fondene er
generelt blevet færre, men vi kan ikke
gøre andet end ligge ansøgninger ind

og håbe at får del i midlerne.

VBK har ellers generelt haft et no-
genlunde stille år økonomisk, der er
ikke sket de store extreordinære ting
på hverken indtægts- eller udgiftssi-
den.
Der er dog 2 ting som vi skal være
opmærksomme på, den ene er Cafe-
teriet, hvor omsætningen har taget et
dyk fra 63- til 53000 kr. Den anden er
at vi for første gang i mange år har
haft 3 ubesatte baner i indeværende
sæson.
Begge dele er forhold som vi i for-
hold til andre har været forskånet for,
men nu ser ud til at vi skal til at for-
holde os til det. Badminton har mi-
stet en del medlemmer på landsplan
de sidste par år, og mange af dem
som spiller suser ind og spiller og
napper til nød en dåsedrik i omklæd-
ningsrummet eller suser videre til
næste punkt, i stedet for at tage 3.
halvleg i cafeteriet.
Begge dele er et minus i regnskabet,
men endnu være et minus i den soci-
ale del af klubben.

Seniorafdelingen:
Sæsonen 2006/2007 resulterede
desværre i en nedrykning fra serie 1
til serie 2 for 2. holdets vedkom-
mende, mens både 1. og 3. holdet i
henholdsvis Jyllandsserien og serie 3
forblev i deres respektive rækker. 
Derfor var målsætningen også klar
fra starten af sæsonen 2007/2008:
Jyllandsserien skulle med i opryk-
ningsslutspillet efter to år, hvor der
var blevet spillet om nedrykning, og
så skulle der helst være oprykning for
både serie 2 og 3 mandskaberne, så
niveauet passer bedre til spillertrup-



12

pen. 
Indtil videre har sæsonen da heller
ikke budt på megen modstand for
spillerne på de to sidstnævnte hold,
som begge ligger nr. et inden de af-
gørende kampe efter mange store
sejre. Målsætningen for Jyllandsseri-
eholdet er indfriet her inden forårets
slutspilskampe, idet holdet endte
som nr. tre i grundspillet.  
Kendetegnene for hele sæsonen har
også været et meget stort fremmøde
til træning, stor opbakning til sociale
arrangementer som f.eks. fællesspis-
ning efter kamp, div. fester, tilmelding
til stævner m.m. På stævnesiden er
vi næsten altid med helt fremme ved
de afgørende kampe og har bl.a.
hevet flere titler i hus.

Tirsdag og torsdag er det fortsat tur-
neringsspillere, I møder som cafeteri-
apassere, når I bevæger Jer op i
cafeteriet efter endt spil på banerne;
ligesom vi hjælper til ved andre soci-
ale arrangementer for hele klubben.

Ungdomsafdelingen: 
Ungdommen sluttede sæson af i fo-
råret med den traditionelle dag hvor
forældre og børn mødes til en gang
badminton med indlagt kaffepause
og en omgang mad til ungdomsspil-
lerne inden dørene lukkes for sæso-
nen, igen i år var det en succes hvor
der blev gået til den hele dagen igen-
nem og alle var godt trætte og parate
til at holde en pause fra badminton
og komme i gang med at nyde som-
meren.

Desværre var vi havnet i den situa-
tion, efter at Palle havde ønsket at

stoppe efter sæsonen som USU for-
mand, at der ikke var en afløser der
ønskede at tage over, så der var lidt
krise.
Bestyrelsen tog den beslutning, at vi
ikke ville lukke ned for ungdomsafde-
lingen, så vi indkaldte et par forældre
som havde været aktive omkring
holdturneringen, og efter en snak,
blev man enige om at finde trænere,
droppe holdtilmeldingen som ikke
havde været den store succes med
halvdelen af kampene aflyst, og så
tilbyde ungdommen i området at der
var mulighed for at træne/spille en
eller to gange om ugen, mulighed for
at tilmelde sig de åbne turneringer,
og så se om vi ikke kunne få stablet
et par arrangementer på benene i
løbet af sæsonen og så opfordre fo-
rældre til at melde til at styre en
fortsættelse af afdelingen.

Trænerne kom hurtig på plads, og alt
var klar til ugen før opstart, så væl-
tede det. Alle meldte fra pga. deres
skemaer på uddannelsesstederne,
men efter lidt forhandling frem og til-
bage lykkedes det at få en træner,
der kunne tage træningen alle dage
fra 16 til 17, så efter opstartsdagen
hvor der kom mange tilmeldinger, var
vi parat til at gå i gang og der gik ikke
langt tid før alle baner var booket helt
op til bristepunktet., så behovet for
at kunne komme i hallen for at spille
en gang badminton er til stede.

Der meldte sig dog hurtig efter start
problemer med trænerens tid i for-
hold til skema og praktikperiode, så
der måtte iværksættes diverse
nødplaner for at holde det i gang, og
midt i oktober var nødplaner blevet
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permanente, så Jacob, en af vores
gamle ungdomsspillere tog tirs- og
onsdag og Alan tog torsdag, og
sådan kører sæsonen færdig.

Træningen foregår på et lavt niveau,
der bliver ikke lært eller øvet diverse
slag, der er mere tale om en gang
social badminton, hvor ungerne
møder op, finder sammen spiller, byt-
ter lidt rundt, hygger lidt, får lidt råd
og vejledning af trænerne, men der
er sved på panden og alle får rørt sig
og fremmødet er stort, så det tolker
vi som et succeskreterie.

Der har været holdt et enkelt foræl-
dre / barn arrangement med en gang
badminton, lidt til ganen og noget at
skylde ned med, og dem der mødte
op havde en god dag og fik spillet
noget badminton på kryds og tværs
mellem forældre og børn.

Til jul sluttede vi af med en gang æb-
leskiver og lidt hygge inden vi skulle
holde juleferie.

Der er også et par stykker af spillerne
der har været ude at spille et par
åbne turneringer rundt omkring i Nor-
djylland,

Vores lørdags badminton har været
lidt tynd i starten af sæsonen, men i
december er der kommet en del nye,
så der er ved at være god gang i det
igen.. Træningen ledes af Lars Brøn-
dum og Niels Jakobsen som hat et
godt tag i ungerne.

Her i foråret skal klubben så have
taget stilling til hvordan vi til næste
sæson skal have afdelingen til at

køre, og hvad vi kan tilbyde. Så op-
fordringen til alle ,har du lidt tid eller
lyst til at være med til at løse opga-
ven, så kom frem, der er ingen tvivl
om at børnene har lysten og behovet
for at have muligheden for at kunne
komme i hallen for at spille en gang
badminton også i den kommende
sæson.
Motionistudvalget:
Motionisterne er der fortsat ret stille
omkring, dog skal det nævnes at der
i motionistafdelingen er en fælle-
stræning, som træner onsdag aften.
Endvidere er klubbens årlige match
mod AMU gennemført i januar
måned.

Bestyrelsen er af den opfattelse af
motionistspillerne i Vejgaard badmin-
tonklub ikke har den store interesse i
at deltage i stævner, fællestræning,
klubmesterskaber m.m. Derfor har
bestyrelsen besluttet, at vi ikke vil
bruge kræfter på disse arrangemen-
ter. Dette skal ikke forstås, således at
vi ikke vil lave arrangementer for
klubbens motionister fremover. Vi er
til enhver tid klar til at iværksætte nye
tiltag, hvis medlemmerne ønsker
dette.

Klubmesterskaber:
Klubmesterskaberne 2007 lå i slut-
ningen af sæsonen. Desværre var der
meget få tilmeldte ungdomsspillere,
så disse rækker måtte udgå. På seni-
orsiden var der god opbakning til ar-
rangementet, mens vi også fik lidt
motionister at se på banen. Så alt i
alt var det en rigtig god weekend
med masser af hårde kampe og højt
humør bag banerne.
Fra arrangørernes side ønsker vi dog,
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at det skal blive et arrangement, hvor
vi ser et bredt udsnit af klubbens
medlemmer på tværs af afdelingerne.
Så hvis nogen har kommentarer, øn-
sker m.m., hører vi meget gerne fra
Jer, så vi kan tilpasse det stævnets
opbygning.

For at vi kan udnytte den gode kam-
pform, som en hel weekend med
masser af kampe giver, og for at
undgå al for megen karambolage
med de udendørs sportsgrene, vil
klubmesterskaberne i år ligge i ja-
nuar. 

Sponsorudvalget:
Igen i år 2007 har klubben stadig et
stort antal sponsorer. Vi er glade for
det gode samarbejde med Sparekas-
sen Himmerland og alle klubbens
andre sponsorer, store som små. Der
har ikke været ændringer på spon-
sorsiden i året, alle har indvilget i at
tage endnu et år, hvilket vi i bestyrel-
sen er meget glade for - husk at
bruge dem - de støtter os.

Bladudvalget: 
Der er i 2006 udkommet tre klub-
blade, som tidligere år.  

Vi vil her gerne benytte lejligheden til
at rose redaktøren af klubbladet, Hol-
ger Petersen. Det er ene og alene
hans fortjeneste at klubben har et
klubblad, som mange andre forenin-
ger misunder os. 

Lige en lille opfordring til medlem-
merne:

Ingen indlæg til klubbladet - intet
klubblad.

Bestyrelsen har igennem flere år
brugt klubbladet til at orientere med-
lemmerne om hvad der foregår i
klubben. Dette vil naturligvis
fortsætte fremover. Klubben vil dog
også anvende hjemmesiden til at få
oplysninger ud til medlemmerne.
Adressen på hjemmesiden er:
www.vejgaardbk.dk. 

Aktivitetsudvalget:
"Klubfest":
Sidst i oktober måned 2007 var alle
klubbens voksne medlemmer samt
ledsagere inviteret til stor klubfest. Vi
havde i aktivitetsudvalget regnet med
stor opbakning, men vi endte med at
blive en snes stykker. Men ''skal der
være fest, så lad der være fest'', vir-
kede til at være mottoet hos de frem-
mødte. Der blev virkelig gået til den
og med god mad fra Slagter Holm-
berg samt masser af væske fra
baren, så blev det bare en rigtig fest-
lig aften. Umiddelbart ser det ikke ud
til, at der bliver holdt klubfest i 2008.

"Bowling/fastelavn":
I februar var aktivitetsudvalget igen
på banen. Afholdelsen af fastelavn er
blevet en tilbagevendende, årlig tra-
dition. I år var det samtidig slået
sammen med det årlige bowlingar-
rangement. 
Så sammen med lørdags-trænerne
Lars Brøndum og Niels Jacobsen
havde aktivitetsudvalget inviteret til
en hyggelig dag i Vejgaard. Mange
havde benyttet sig af tilbuddet og det
virkede til, at alle hygge sig. Der var
flotte kostumer under tøndeslagnin-
gen om formiddagen, hvor kattekon-
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gerne/-dronningerne blev kåret. Bag-
efter var der fastelavnsboller i cafete-
riet og mulighed for at spille
badminton i hallen. 
Til frokost blev der serveret pølser
med brød, hvorefter turen gik ned til
Seaport. Der var virkelig gang i kug-
lerne på de 10 baner, som var lejet i 2
timer. Kl. 16 havde alle fået væltet
masser af kegler og de skrappeste
bowlere kunne kåres. Hos de voksne
vandt Casper med en score på over
180 point! Flot …. Hos børnene trak
Marcus det længste strå og fik sig en
flot sportstaske som præmie.
Aktivitetsudvalget vil gerne takke for
et en rigtig god dag med stor tilslut-
ning.

Cafeteriaudvalget:
Cafeteriet drives fortsat af frivillige
cafeteriapassere. Strukturen omkring
cafeteriapasning bliver fastholdt såle-
des, at de frivillige passere fortsat
passer cafeteriet på enkeltdage og
ikke på uge basis. Her ud over har
seniorafdelingen overtaget opgaven
med pasning hver tirsdag og tors-
dag. Dette har dog ikke været nok til
at udfylde pasningsplanen for hele
sæsonen. Der mangler frivillige til
denne hyggelige tjans.
Klubben har efter bestyrelsens opfat-
telse et hyggeligt samlingssted i ca-
feteriet, hvor alle bør kigge forbi for
at være en del af det sociale i klub-
ben. Priserne er efter bestyrelsens
opfattelse ikke urimelige.

Afslutning:
Sluttelig en stor tak til alle vores frivil-
lige ledere og hjælpere. Husk på at vi
ikke kan klare os uden alle jer.

Bestyrelsens beretning godkendt

Kassererens beretning godkendt

Lene Rantzau er genvalgt
Else Rantzau er genvalgt
Dennis Sørensen er genvalgt

Seniorlederpokal gik til Alan Madsen
Ungdomslederpokal gik til Sanne Kri-
stensen

Tapper indsats til Malene Nørgaard Ni-
elsen, Anni Rold Kristensen og Hel-
muth Nielsen
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Oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9 
10
11 Hallen er lukket

12
13 USU arrangement

14
15
16
17
18
19
20 SSU Turneringskamp

21
22
23
24
25
26
27 Klubfest

28
29 
30
31

November
1
2
3 SSU Turneringskamp

4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13 
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December
1
2
3
4
5
6
7
8  USU arrangement

9
10
11
12
13
14
15 SSU Turneringskamp

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
4
5
6
7
8
9
10
11
12 SSU Turner

13
14 Hallen er lu

15 Hallen er luk

16
17
18
19 Klubmester

20 Klubmester

21 
22
23
24
25
26 AMU Stævn

27 
28 
29
30
31

Aktivitetskalend
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nuar

ringskamp

ukket

kket

rskaber

rskaber

ne

Februar
1
2 Bowlingdag

3 
4
5
6
7
8
9 SSU Turneringskamp

10
11
12
13
14
15 Hallen er lukket

16
17
18
19
20
21
22
23 USU/SSU Turneringskamp

24
25 
26 
27
28 

Marts
1
2
3 
4 
5
6 Generalforsamling

7 
8 SSU Turneringskamp

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 USU arrangement

23
24
25 
26 
27
28
29 SSU Turneringskamp

30
31

April
1 Klubmesterskaber

2
3
4
5 Hallen er lukket

6
7
8
9
10
11 Hallen er lukket

12 Hallen er lukket

13 Hallen er lukket

14 Hallen er lukket

15 Hallen er lukket

16 Hallen er lukket

17 Hallen er lukket

18
19
20
21
22
23
24
25
26 USU Afslutning

27
28
29
30

der 2007 - 2008
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- sådan har det lydt hele to gange i
weekenden d. 23.-24. februar, og der-
med er det allerede i tredje sidste spil-
lerunde lykkedes for både VBK's 2. og
3. hold i henholdsvis serie 2 og 3 at
sikre sig oprykning til næste sæson.
Derfor står der efter sommerpausen
serie 1 og 2 på programmet for disse
hold, og her skulle niveauet gerne
passe lidt bedre, end det har gjort i in-
deværende sæson. 

2. holdet sikrede oprykningen med en
7-4 sejr i Suldrup over rækkens nr. 2 -
i øvrigt den mindste sejr i sæsonen, og
mange "medrejsende" tilskuere gjorde
sejren endnu mere festlig.
Holdet har været helt forrygende
sæsonen igennem uden pointtab og
har en score på hele 75-13! Så efter
kun en enkelt sæson i serie 2 returne-
rer vi tilbage til serie 1, og med den
styrke vi har vist i år, er der ingen
grund til bekymring for, om vi kan følge
med der. 

For 3. holdets vedkommende lå op-
rykningskampen først om søndagen i
Lindholm, men selv med efterveerne
fra sejrsfesten fra aftenen forinden i
kroppen hos enkelte af spillerne (og
fremmødte tilskuere), lykkedes det at
hive en sejr på 6-2 i hus. 3. holdet har
sæsonen igennem fulgt 2. holdets ek-
sempel og har været næsten lige så

suveræne, og har kun måttet inkas-
sere et enkelt nederlag, og står med
en score på 78-18. Så derfor fuldt for-
tjent oprykning.

Fra SSU og bestyrelsen skal lyde et
stort tillykke til spillere samt træner på
de 2 hold.

Sanne, SSU

2 x oprykning!
HVEM VAR DET DER VANDT I DAG, DET VAR DEM FRA VEJGAARD AF
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“Bowling/fastelavn”
2008

I februar var aktivitetsudvalget igen
på banen. Afholdelsen af fastelavn er
blevet en tilbagevendende, årlig tra-
dition. I år var det samtidig slået
sammen med det årlige bowlingar-
rangement. 

Så sammen med lørdags-trænerne
Lars Brøndum og Niels Jacobsen
havde aktivitetsudvalget inviteret til
en hyggelig dag i Vejgaard. 

Mange havde benyttet sig af tilbud-
det og det virkede til, at alle hygge
sig. Der var flotte kostumer under
tøndeslagningen om formiddagen,
hvor kattekongerne/-dronningerne
blev kåret. Bagefter var der fa-
stelavnsboller i cafeteriet og mulig-

hed for at spille badminton i hallen. 
Til frokost blev der serveret pølser
med brød, hvorefter turen gik ned til
Seaport. Der var virkelig gang i kug-
lerne på de 10 baner, som var lejet i
2 timer. Kl. 16 havde alle fået væltet
masser af kegler og de skrappeste
bowlere kunne kåres. Hos de voksne
vandt Casper med en score på over
180 point! Flot …. 

Hos børnene trak Marcus det læng-
ste strå og fik sig en flot sportstaske
som præmie.

Aktivitetsudvalget vil gerne takke for
et en rigtig god dag med stor tilslut-
ning.
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Fastelavn 2008
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Bowling 2008
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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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Så nærmer vi os slutningen af sæsonen.
Siden sidst har vi afholdt klubmesterskaberne,
hvor der var ca 30  ungdomsspillere der havde
tilmeldt sig.
Alle startede med at få udleveret deres flotte
klubtrøje, med vore hovedsponsor SPARRE-
KASSEN HIMMERLAND på brystet, så det var
et flot syn der mødte tilskuerne når de kiggede
ud over hallen.  
Der blev gået til vaflerne sammen med X mak-
keren, som var en turnerings- eller motionist-
spiller og alle fik 2-5 spændende kampe inden
mestrene indenfor de forskellige aldersgrup-
per var fundet, vinderne blev Frederik hos
U9'erne, Daniel hos U11'erne, Mads Morten-
sen hos U13'erne og endelig Oliver hos de
ældste.
Stort tillykke til alle.
Der er et par enkelte spillere der har været ude
at spille åbne turneringer hos nogle af vores
naboklubber, men det er få, der har benyttet
sig af dette tilbud.
Næste arrangement er vores afslutning som er
lagt i hænderne på det sædvanlige team som
har lagt op til den traditionelle
afslutning som plejer at være en stor succes.
Her har spillerne mulighed for at udfordre fo-
rældre mm til en gang badminton med indlagt
pause til en gang kage kaffe / saft inden der
sluttes af med et måltid inden vi lukker og
slukker for denne sæson.
I øjeblikket diskuteres der i bestyrelsen om
hvad vi vil tilbyde for vores ungdomsspillere til
den næste sæson.
Der er intet på plads i øjeblikket, men vi regner
med at spillerne inden afslutningen vil få en
plan om hvad vi har at tilbyde. 
Der er ingen der meldt sig på banen til at sty-
rer ungdomsafdelingen, så hvad det angår, er
vi ikke kommet videre og kan kun opfordre til
at interesserede kommer frem.
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
oplysninger om klubben findes.
Vi har i år haft 3 baner der har været ledige fra
17 til 18, så hvis der skulle være forældre der
har lyst til at tage en gang badminton med
deres børn så er der mulighed for det, til en
overkommelig pris. 

Hvis der er 4 på banen, betaler de voksne hver
690,- + indmeldelse 60,- mens børn der spil-
ler i forvejen slipper med 275,- oven i deres
normale kontingent.
Der er et enkelt forældrepar som spiller og de
ser ud til at hygge sig.
Så har hele familien også en mulighed for at
få lidt motion og det skal vi jo have siger de
kloge.
Er der nogle der interesserede så kontakt Alan
på telefon 98101838 eller send en mail til
alan.madsen@mail.tele.dk
Det slut vil vi takke for sæsonen, aktiviteten og
fremmødet til den ugentlig træning har været
helt i top, så det har ikke været så ringe endda,
og så må vi se om vi kan få sat lidt mere fut i
de andre aktiviteter til næste sæson.
Kan alle have en god og varm sommer indtil
vi skal i gang igen.

Bestyrelsen

Sæsonen begynder så småt begyndt at lakke
mod enden.
Men før vi slutter, skal vi ha´ fundet ud af  hvem
der ønsker at spille i næste sæson.
Tilmeldingen til næste sæson bliver som sidste
år. 
Der skal kun udfyldes 1 seddel pr bane med
de relevante oplysninger som er på sedlen.
Der vil blive fremlagt tilmeldingssedler i cafe-
teriet.
Vejledning for tilmelding motionister.
Hvert bane skal kun udfylde en seddel.
Nuværende tid og bane bedes oplyst.
Hvis I ønsker en anden tid, skrives ønsket, og
vi kontakter jer senere.
Hver bane bedes finde en kontaktperson, vi
kan rette henvendelse til.
Resten skulle fremgå af tilmeldingssedlen,
men ring hvis der er tvivls-spørgsmål.
Husk tilmeldingsfristerne hvis i vil have samme
tid næste sæson. 
Der står mange på spring for at få en bane.
Efter sæsonafslutning kan der tilmeldes på
mail: alan.madsen@mail.tele.dk eller telefon
98101838.
Til slut vil vi takke alle for denne sæson, og
håber alle får en god lang og varm sommer.
Alan

Ungdom

Baneplanlæggeren
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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

TRYK 16
SERIGRAFI

TRYK 16
SERIGRAFI

TLF. 98 15 78 30

Opstrengning af ketchere:

Leif Pedersen

Dagvej 8

9220 Aalborg Øst
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AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49

HUSK at sætte kryds i kalenderen

Årets ledertur til Skallerup klit feriecenter afholdes den 24. og 25. maj 2008.
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - telefax 98 11 64 64
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Klubmesterskab 2008
Det var en dag fyldt med episke
kampe.
Styrkeprøver af den slags, hvor
grænsen mellem svigende latterlig-
gørelse og den totale triumf er hårfin.
Dyster med potentiale til at sikre den
interne håneret så langt som 12 fryd-
efulde måneder ud i fremtiden.

Ja, jeg taler naturligvis om den bræt-
spils-aften, der hvert år udgør klu-
bmesterskabernes virkelige
højdepunkt (i hvert fald for os, der al-
ligevel ikke skal spille på finaledagen
og derfor kan muntre os med at hælde
ekstra vin og øl på dem, der skal…)

Men nok om druk - der blev også spil-
let nogle badmintonkampe. Rigtig
mange endda. Og det tog laaang tid.
Årets spillertrup er nemlig så bred på
både herre- og damesiden (i overført

betydning, ikk'), at en hel del kampe
ikke kunne afgøres i mindre end tre
sæt. Godt for publikum, men udfor-
drende for kondien…
Ikke mindst fordi alle var sikret mindst
2-3 puljekampe i hver række. Faktisk
ku' man mistænke SSU for at have
gjort det med vilje for at tvinge os i
form. Årets mesterskaber var tilmed
rykket frem til januar for at gøre os
skarpe til slutspillet i holdturnerin-
gerne i stedet for sommerferien (hvil-
ket viste sig at være en god taktik,
men det kan man sikkert læse mere
om et andet sted i bladet).

Men det var hårdt for de gråhårede af
klubbens spillere. Heldigvis havde
lodtrækningen placeret de mest Tol-
lund-agtige i samme pulje, hvor mod-
standerens begyndende senilitet,
egen slidgigt og størrelsen på ens
medbragte ilttelt pludselig var lige så
væsentlige parametre som hopsmash
og baghåndscut, da Peter, Allan og
Rasmus skulle afgøre "Clash of the
not-getting-any-younger".
Og i sidste ende var det faktisk ældste
mand, Allan på 36, der trods kun to ti-
mers søvn og en hel skiferie i benene
slog sig igennem "rollator-puljen" efter
tre sæt og ombolde med Peter. Re-
spekt. Fortsættes på side 30
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K V U T Score Pt

Jyllandsserien, Pulje 2
1. Skive-Resen 7 7 0 0 65-26 21
2. Brabrand 7 6 0 1 67-24 17
3. Vejgaard 7 4 0 3 52-39 13
4. Brønderslev 2 7 4 0 3 44-47 12
5. Sejlflod 1 7 3 0 4 34-57 6
6. Bindslev-Tversted 7 1 0 6 45-46 6
7. Aabybro 7 2 0 5 31-60 5
8. St. Restrup 2 7 1 0 6 26-65 4

Serie 2, Pulje 4
1. Vejgaard 2 8 8 0 0 75-13 24
2. Sønderup-Suldrup 1 5 4 0 1 59-40 17
3. Bislev-Nibe 1 4 2 0 2 16-28 9
4. Aars 2 4 1 0 3 19-25 9
5. Svenstrup 3 4 1 0 3 16-28 7
6. Arden 2 5 1 0 4 16-39 6

Serie 3. Pulje 2
1. Vejgaard 3 6 6 0 0    39-9 12
2. Lindholm 4 9 5 0 1 33-15 10
3. Triton Aalborg 1 6 2 2 2 24-24 6
4. Bælum-Solbjerg 1 5 2 1 2 22-18 5

5. DFI, Dall-Ferslev 1 4 2 0 2 13-19 4
6. Vårst-Fjellerad 1 5 1 1 3 16-24 3
7. Aalborg Studenterne 2 6 1 0 5 16-32 2 
8. Seminarieskolen 1 4 0 0 4 5-27 0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den  8. marts 2008

Den aktuelle stilling i rækkerne
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Antal 
kampe Spillernavn

422 Kenneth Svensson
418 Thomas Mortensen
416 Flemming Jensen
412 Allan Nielsen
386 Rikke Høgaard Kristen-
sen
380 Martin Kristensen
350 Henrik "Günther" Niel-
sen
342 Ib Larsen
308 Sanne Kristensen
274 Mette Jensen
260 Birgith Dahl Jensen
170 Rasmus Hougaard
156 Bo Rasmussen
148 Stig Rantzau Nielsen
144 Tanja Pedersen
138 Kasper Kjeldsen
138 Lene Rantzau Nielsen
128 Peter Frederiksen
124 Mads Kristensen
124 Dennis B. Sørensen
122 Sandie Johansen
116 Tommy Le
116 Helle Jensen
112 Morten Andersen
110 Niels Jakobsen
92 Malene N. Nielsen
74 Trine Mørch
68 Simon Ditlev
54 Frank Nielsen

Antal 
kampe Spillernavn

44 Anni Rold Kristensen
42 Anders Koppelgaard
42 Yvonne Damgaard
40 Anne Rodil
40 Tommy Bitsch
38 Gitte Rold Kristensen
34 Britta Rasmussen
28 Lisbeth Møller
24 Dennis Sørensen
24 Kim Jacobsen
22 Søren Olesen 
22 Anders Vestergaard
20 Louise Todberg
16 Allan Pedersen
16 Sine S. Neergaard
16 Dann Olesen
16 Søren Frederiksen
14 Casper Madsen
10 Anita Bøgelund
8 Niels Guldager
8 Henrik Birk
8 Steffen Maagaard
6 Ole Daniels
6 Martin Andersen
4 Kim Nygaard
4 Louise Møller 

Opdateret d. 16/2-08

Kampstatistik
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Dagens mest seværdige herresingle
stod Casper og Dennis1 dog for. Tre
tætte sæt, hvor Casper flere gange var
lige ved at snøre sækken, men Dennis
til sidst fik fightet sejren i hus. Det så
hårdt ud fra sidelinien…
Og så var der intermezzo! Ud af det
blå vrimlede midt på dagen pludselig
ca. en milliard unger (give or take) -
klar til den traditionsrige og sagnom-
spundne x-række, hvor børnene hvert
år lærer de voksne en ting eller to om
at holde rigtigt på skeen.

Også her var der puljeinddeling i alle
rækker, og enkelte seniorer (bl.a. stak-
kels, søvnunderskudsramte Allan)
måtte kæmpe for æren i ikke bare én,
men to rækker. Det gik der et par for-
nøjelige timer med - med stor kam-
pgejst hos både store og små. 
Men så var hallen med et trylleslag
atter tom, og alvoren indfandt sig
blandt seniorspillerne - især i den utro-
ligt lige damesinglerække, hvor alle
seks deltagere var gode bud på sam-
let sejr. Alligevel endte det med den -
på papiret - ventede finalesejr til Lis-
beth over Sandie i tre velspillede sæt.
Også doublerækkerne gav mange
spændende kampe - og nogle enkelte
små-overraskelser. Sidste års klubme-
stre i herredouble, Frank og Dennis1,
måtte således bøje sig for de unge,
fremadstormende håb, Casper og

Kasper, der da også endte med at
tage titlen i sidste ende.

Så alt i alt en rigtig god turnering med
stor jævnbyrdighed, fortjente vindere i
alle rækker og en veloplagt kantinebe-
styrer i Sannes mor. 

Men hvor var spillerne i A-rækken?
Klubbens motionister kunne kun møn-
stre to par til en doublefinale - og
selvom det var en god kamp, som
Palle og Niels vandt, så må der altså
gerne komme lidt flere ud af starthul-
lerne næste år!
Husk: Det er jo først og fremmest
håneretten, vi spiller om - også i A-
rækken. /Rasmus Hougaard



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:



Vi er med helt fremme ved nettet,
når det gælder dit regnskab...

Er du “blevet væk” hos din revisor?

Savner du den  personlige kontakt og et større engagement?

Vejgaard Revision er Vejgaard Badmintonklubs revisor gennem flere år.

Et forhold bygget på gensidig respekt og tillid.

Vi leverer profes sionel service, rådgivning og assistance.

Hos os bliver du aldrig en tilfældighed.

Vejgaard Revision ApS · Hadsundvej 65 · DK-9000 Aalborg · Tlf. 98 10 30 77

Fax 98 10 33 12 · fmn@vejgaardrevision.dk · www.vejgaardrevision.dk

Registreret revisor
Flemming M. Nielsen

Revisorassistent
Lisbeth Nielsen


