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Godt nytår!
Et godt nytår til alle VBK's medlemmer, vi håber at alle er kommet godt ind i det nye år.
Så er det tid til at komme igang
igen, efter ca. 14 dages pause
fra badminton, hvor tankerne
formentlig har været mange
andre steder end lige badminton.
Det er nu tid til at få tankerne tilbage på en gang fjerbold, og
hvilket andet sted end i "den
bette lune" kan man ønske sig
dette.
Der skal tales lidt om julen og
om nytåret, og ikke mindst om
hvilke nytårsforsæt der er blevet
sat for det nye år.
Nogle af de sædvanlige nytårsforsæt er at droppe smøgerne,
tabe nogle kilo. Der er dog også
de lidt mere neutrale og stille
ønsker, at året 2009 skal være
lige så godt, eller måske endnu
bedre end 2008.
De første par træninger efter
nytår plejer dog at være hårde,
julen har formentlig sat sig på
sidebenene, og det tager lige et
par uger inden formen nogen-

lunde er tilbage. Hermed er det
bare at bide i det sure æble,
løbe og strække sig lidt ekstra
efter fjerbolden, indtil tingene er
på plads igen.
Med disse ord vil vi gerne sige
tak for et godt 2008, og håber
på at 2009 bliver lige så godt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Dennis Sørensen

Vi klær dig
på TOPPEN!
SALON

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

98 12 35 07
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Har klubben din mailadresse??????
Hvis ikke, så send den til Alan Madsen
på følgende adresse:
alan.madsen@mail.tele.dk

v/Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86
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Hadsundvej 140A
9000 Aalborg
Telefon 98 14 01 18

Vejgaard Badmintonklub indbyder til ordinær generalforsamling torsdag
den 5. marts 2009 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 kasseren Alan Madsen ønsker genvalg.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Palle Mørch og Sanne Kristensen ønsker genvalg
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
Holger Petersen ønsker genvalg.
7. Valg af 2 revisorer.
Flemming Nielsen og Helmuth Nielsen ønsker genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant. Per Madsen ønsker genvalg.
9. Lederpokaler overrækkes.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne gøres genstand for behandling på generalforsamlingen, indsendes til klubbens formand senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsens beretning og regnskab fremlægges i klubbens cafeteria senest 14 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Vejgaard Badmintonklub
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-tager hensyn til dit syn
Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Aalborg
Marathonvej 1 - 9230 Svenstrup
Tlf. 72 21 21 21 - Fax 72 21 27 02
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Klubmesterskab 2009
Traditionen tro indbyder klubben hermed til det årlige klubmesterskab.
Stævnet bliver afholdt i én weekend og vi håber på, at rigtig mange vil møde
op og dermed bakke op om et hyggeligt og sportsligt arrangement.
Tid & sted:

Weekenden d. 14. og 15. marts 2009 i hallen. Alt efter delta
gerantal regner vi lørdag med at spille fra kl. 9.00 - ca. 17.00
og søndag fra kl. 9.00 - ca. 16.00.

Rækker:

Seniorer og motionister kan tilmelde sig i følgende rækker:
M-række
turneringsspillere der har spillet serie
3, serie 1 og/eller
jyllandsserie i indeværende sæson.
A-række
øvede motionister
B-række
øvrige motionister

X -række:
Igen i år vil vi prøve at lave lidt samvær mellem klubbens ungdomsspillere og klubbens seniorspillere. Derfor laves en X-række, hvor en voksen spiller sammen med en ungdomsspiller. Der trækkes lod om makkeren.
Det er gratis at deltage i denne række.
Tilmelding:

Senest torsdag den 5. marts 2009 i klubbens cafeteria.

Pris:
eller

Senior + motionister: Deltagelse i 1 række koster 50 kr. - 2
3 rækker 90 kr. Betaling skal ske ved tilmelding.

Ungdom:

Det er gratis at deltage i denne række.

I cafeteriet har spillere samt publikum mulighed for at følge med i de seværdige kampe samtidig med, at de kan nyde nogle af de for forfriskninger, som
cafeteriet tilbyder…
Både i cafeteriet samt i gymnastiksalen er der mulighed for, at børnene kan
lege.
For yderlige information; kontakt Malene Nørgaard Nielsen 61706445 el.
frk.noergaard@gmail.com. Mange hilsner SSU. Tilmelding side 9
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AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49
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KLUBMESTERSKABER 2008/2009
TILMELDINGSSEDDEL
NAVN:
TELEFONNR.:
MIN(E) DOUBLEMAKKER(E) ER:

JEG MANGLER MAKKER TIL
DOUBLE
MIXEDDOUBLE

TILMELDINGSSEDLEN OG PENGE AFLEVERES I CAFETERIET
SENEST LØRDAG, DEN 10.03.2007

BETALING MODTAGET AF:
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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV
Telefon 46 91 40 20
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“Kom og spil med dag”
Til ungdomsspillerne i VBK...

I forbindelse med, at seniorspillerne og motionisterne i Vejgaard BK afholder
klubmesterskaber, vil vi gerne invitere alle ungdomsspillerne til at komme et
par timer lørdag og spille med.

Tid & sted:

D. 14. marts 2009 i hallen. Fra ca. 11.00 - ca. 14.00

Afvikling:

Vi laver kampe, hvor en ungdomsspiller spiller sammen med
en voksen og møder tilsvarende par. Der bliver lavet et pro
gram for, hvor mange kampe, hver enkelt skal spille i løbet af
dagen. Der er pokaler til de bedst placerede ungdomsspil-

lere.
Niveau:

ALLE ungdomsspillere kan være med - uanset niveau.

Tilmelding:

Senest torsdag den 5. marts 2009 i klubbens cafeteria eller via
mail: frk.noergaard@gmail.com.

Pris:

Gratis! Der er klub t-shirts til alle ungdomsspillere, som ikke
allerede har én.

Cafeteriet vil være åbent og kan tilbyde forskellige forfriskninger.
Gymnastiksalen er åben for aktiviteter, opvarmning mv.
For yderlige information; kontakt Malene Nørgaard Nielsen 61706445 el.
frk.noergaard@gmail.com

…………………………………………………………………………………………
Navn:
Adresse:
Alder:
Har spillet badminton i ca. ______ år.
Tlf.nr.:
Afleveres i cafeteriet
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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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Ungdom
Så er 2. halvdel af sæsonen godt i
gang.
Til trods for at ungdomsafdelingen
kører på vågeblus, så er der stor
tilstrømning til de 5 timer vi har
åben, og med 85 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 minimal.
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 blandede flok af store og små
der møder op til træning, så alle får
en fornuftig time i hallen, så stor
ros til Karina og Sus 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 spillerne pt., ellers mødte de formodentlig ikke så talstærkt op som
tilfældet er.

Af aktiviteter har der været afholdt
2 for vores ungdomsspillere.
Vores U15 og 17'nere afholdt i november en lørdag hvor de fik brugt
hallen til lidt af hvert, der blev spillet badminton, fodbold m.m. til den
store gulvmedalje og indimellem
var der også tid til en kage om eftermiddagen og en gang bordfodbold i cafeteriet inden dagen
sluttede af med en omgang pitza.
Alexander har lavet et indlæg som
kan læses andet sted i bladet, og
der er ingen tvivl om at vi gentager
sådan et arrangement senere på
sæsonen.
I starten af december var der så tid
til vores årlige bowling arrangement, som i år var udvidet med en
gang badminton for forældre og
børn et par timer lørdag formiddag,
og der var igen i år stor tilmelding,
og der blev gået til den i hallen om
formiddagen inden der blev serveret en gang pølser, og så fortsatte
det ellers med en gang bowling
inde på Sea Port.
Vi har desuden et ungdomshold
med i U15D rækken som Helle og
Kent styrer.
Desværre er modstanderne ikke
opsatte på at komme ud at spille
som vores spillere, så 2 ud af 6
hold har frameldt holdet igen, der
er dog kommet et nyt hold med i
stedet, så hvis alle møder op bliver
det da til 8 kampe i sæsonen.
Vores hold har gjort det godt, vundet 3 og tabt 1, så de er med i topstriden.
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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 ungdomsspillerne og turneringsspillerne vil blive sat sammen,
eller om det bliver rene ungdomskampe eller en kombination, 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.

ønsker det, så er det bare at gå ind
på www.aalborgkommune.dk og
gå ind under selvbetjening / udlån
af lokaler og finde hallen og se
hvad der er af ledige tider i hallen til
et eventuelt arrangement.

De åbne turneringer har der ikke
været det store run på. Den eneste
der har været ude og spille er Oliver som har været i Gistrup og
spille.

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.
Bestyrelsen

Til slut er der vel kun at sige,
såfremt der er nogle der har ideerne til aktiviteter , 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 ønsker efter behovet.
Vi har også nogle naboklubber i
området 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
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Nu er mulighederne ridset op, så
nu ligger bolden hos forældregruppen som bestemmer hvor stor aktivitet vi skal have for vores
ungdomsspillere.

USU U15-17 arrangement
Fire timers sjov og hygge
Lørdag den 22. november var ti
unge spillere og to trænere, mødt
op i Vejgaard Østre skoles hal til en
omgang sjov og hyg-ge. Der var
ikke lagt noget program, men de
unge spillere fandt alle hurtigt ud af
hvad der skulle ske. Der blev både
spillet bad-minton, tennis, fodbold,
og hockey, så alle var godt svedige
og glade.
Mad blev der også tid til. Der var
blevet bagt kage, og fire store
kæmpe-pizzaer blev bragt til kafeteriet. Alle ydede noget for at
komme de fire pizzaer til livs. Så
alle var godt mætte og trætte da
de forlod VBKs hovedkvarter.
Det har virkelig været et hyggeligt
og sjovt arrangement den lørdag.
Det må vi gøre igen!
Alexander

Baneplanlæggeren
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 afleveres i cafeteriet, så vi allerede ved sæsonafslutningen har styr på hvem der vil
spille i næste sæson og hvornår.
Der vil på tilmeldingen være en slutdato 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 udlejet 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. Efter en lidt
træg start væltede det pludselig
ind, så vi hurtigt måtte melde alt
udsolgt.
Hos turneringsspillerne er der også
fyldt godt op, og de har udvidet
træningen med et par baner sammen med "onsdagsholdet" Aktiviteterne er store og resultaterne
flotte, så det er bare helt i top.
Hos ungdommen er der også godt
gang i det, til trods for at vi kører
afdelingen på vågeblus.
Vi måtte igen have gang i en extra
tid om torsdagen 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 badminton i VBK.
Ikke mere for denne gang, håber
alle får en god gang badminton i
den sidste halvdel af sæsonen.

Kassereren
I skrivende stund, her 1. december
mangler vi stadig at få de sidste
kontingentindbetalinger ind, men
de skulle gerne være på plads på
nuværende 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 tilmeldt til betaling over PBS, så
går det helt automatisk, pengene
bliver overført til tiden, og hverken
medlemmer eller kasserer skal
bruge tid og krudt på at rykke og
lave nye girokort.
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 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
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Aktivitetskalend
Oktober
1
2
3
4 SSU Turneringskamp
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
31
16

November
1 USU/SSU Turneringskamp
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 SSU Turneringskamp
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 SSU Turneringskamp
30

December
1
2
3
4
5
6 Bowlingdag
7
8
9
10
11
12
13 USU/SSU Turneringskamp
14
15
16
17
18
19
20
21
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 SSU Turneri
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 AMU Stævn
25
26
27
28
29
30
31 USU/SSU T

der 2008 - 2009

nuar

ringskamp

ne

Turneringskamp

Februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Hallen er lukket
13
14
15
16
17
18
19
20
21 SSU Turneringskamp
22
23
24
25
26
27
28

Marts
1
2
3
4
5 Generalforsamling
6
7
8
9
10
11
12
13
14 SSU Turneringskamp
15 Klubmesterskaber
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Hallen er lukket
28 Hallen er lukket
29 Hallen er lukket
30 Hallen er lukket
31 Hallen er lukket

April
1 Hallen er lukket
2 Hallen er lukket
3
4 Landsmesterskaber
5 Landmesterskaber
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
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Juleafslutning
Juleafslutning for ungdomsafdelingen i VBK løb af stablen lørdag d. 6/12, hvor vi først mødtes kl. 10,00 i hallen
for at spille lidt badminton. Alle der havde lyst, blev linet
op på række, to og to. Hvert hold fik et nr. og derefter var
det trænerne der planlagde spillerunden. Dette var en rigtig god ide, da alle på den måde fik lige meget spilletid.
De sidste 5-10 min. var vi alle delt ud på banerne, for at
spille "rundt om nettet".
Der var 64 der spillede badminton, derudover ca. 20 tilskuere. Kl. 12,00 var det tid for at spise, vi fik pølser og
brød og alt tilbehør. Efter spisning var der tid til endnu lidt
spil i hallen. Kl. 14.00 skulle vi være inde på Seaport Funcenter til en gang bowling, flere fik mulighed for spilletid
2 gange. kl. 16,00 var der afslutning med præmie til den
bedste bowler blandt børnene og også blandt de voksne.
Til bowling var vi ligeledes 65 til at bowle og ca. 20 som
tilskuere. Alt i alt synes jeg, der var et flot fremmøde og vi
havde en rigtig god og hyggelig dag. Tak til alle der stod
for arrangementet. Glædelig jul alle sammen.
Annemette
mor til Emma
tirsdags holdet
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Amin Jensen Show 31. oktober 2008
Som de fleste jo nok ved har vi (det vil sige ledere og frivillige) de
senere år taget til Skallerup Klit på week-end ophold. Men det har
været lidt sløjt med tilmeldingen de sidste par år, så der var brug for
et andet koncept. Så ”festudvalget” lagde hovederne i blød og vi fik
en indbydelse til Amin Jensen Show.
I første omgang tænkte jeg – er det nu noget for mig og hvad er han
for en starut – men nye oplevelser er jo altid velkommen, så jeg
sagde ja tak.
Vi mødtes alle til spisning kl. 18.00 i Papegøjehaven til Buffet. Der
var noget for en hver smag og rigeligt af det. Jeg prøvede at spise
mig igennem så mange forskellige retter som muligt men nåede
slet ikke hele raden rundt. Skal jeg nævne én ret som jeg syntes
smagte formidabelt så var det smørfisken. Det var vi nu mange der
syntes på nær Alan, for fisken fremkaldte en elevatoreffekt hos
ham, så han kunne smage den resten af aftenen. Lidt ondt af ham
havde jeg vel? Nå men klokken nærmede sig 20.00 hvor Amin
skulle på scenen, så vi samlede tropperne, fik uddelt vores billetter og fandt vores sæde.
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Som tidligere nævnt så vidste jeg jo ikke hvad jeg kunne forvente
af showet, så det var med blandede følelser jeg satte mig tilrette.
HOLD DA OP han var morsom. Ja, jeg grinede og grinede (måske
lidt højlydt, har jeg ladet mig fortælle) så tårerne trillede. Ikke nok
med at han er morsom, så er han jo også en dygtig musiker og sanger. Showet var en blanding af sjov og alvor og efter min mening
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blandet på en måde, så der var noget for enhver smag.
”Et lille eksempel: Amin og hans nabo snakker en dag sammen om
en fælles bekendt, hvis kæreste har forladt ham.
Hvorpå naboen siger: Min kæreste har også forladt mig.
Amin: Det gør mig da ondt.
Naboen: Ja, nu må jeg nøjes med konen og børnene.”
Jeg må sige, at mine ikke eksisterende forventninger, blev indfriet
til den gode side, det er en aften jeg sent vil glemme.
Ros til ”festudvalget”, her ramte i plet, konceptet var ikke helt ved
siden af, for der mødte ca. 40 mennesker op til arrangementet.
Jeg vil gerne komme med en opfordring. Hvis og så fremt ifald,
der planlægges lignende arrangementer, at vi så mødes til en kop
kaffe eller øl bagefter.
Jeg manglede, at få rundet aftenen af med, at vi snakkede sammen om det vi havde oplevet.
Tak for en ny oplevelse.
Manne

21

Træningslejr seniorafdelingen
sæson 2008/2009
Træningslejren var som sidste år
placeret har i starten af sæsonen,
inden vi går i gang med turneringen.
Datoen for denne weekend var 2931. august. Antallet af tilmeldinger
var ikke så stort som man havde
regnet med, ca. 18 mand, men vi
tog af sted med en forventning om
at det nu nok skulle blive en hyggelig weekend med masser af
badminton og sjov. Turen gik i år til
Fjerritslev idrætscenter, hvor vi
skulle sove på det tilhørende vandrehjem.
Vi mødtes fredag eftermiddag i
Fjerritslev, hvor der skulle trænes
inden vi havde fortjent noget aftensmad. Efter et velfortjent måltid
var der stemning for en tur i svømmehallen, som vi havde til rådighed hele aftenen. Sidst på aftenen
var vi samlet til aftenhygge i fællesstuen med spil og tv. Her var der
kage, og hvem andre end Anni
kunne have bagt disse, og ja de
smagte lige så godt som de plejer!
Lørdag morgen var alle mand oppe
kl. 7.30 til morgen løb i naturen
rundt i området. Her kunne der
vælges mellem to distancer. Beskeden fra træneren inden vi
begav os på vej var, at det ikke var
noget problem at finde ruten, da
der var pile hele vejen. Men kort
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efter start var der allerede problemer, og vi kunne ikke finde den rigtige vej. Efter en del søgen fandt vi
vejen og konkluderede at der var
pillet ved skiltningen, så de vendte
den forkerte vej…..
Lørdagen stod efterfølgende på to
træningspas. Det overordnede
emne med træningen var double
taktik og teknik, så vi brugte meget
tid på specifikke øvelser inden for
dette. Dog var det ikke altid at de
ellers så dygtige spillere helt kunne
finde hoved og hale i de enkelte
øvelser, man det gik nu alligevel
meget godt. Træningen stod også
på en del kampe, så vi kunne begynde at finde kampformen inden
turneringen starter i september.
Lørdag aften var sat af til bowling i
det lokale bowlingcenter. Her
kæmpede alle om at vælte flest
kegler, om så det blev udført på
normal vis eller på selv opfindende
måder. En af pigerne så i lang tid
ud til at løbe med sejren, men bliv
til sidst overhalet af en af drengene
til deres store begejstring. Aftenen
sluttede af med et lille besøg på
den lokale El rico, hvor jukeboksen
kørte på fulde drøn.
Søndag morgen fik vi lov at blive
"lidt længere" under dynen, da der
først var morgen løb kl. 8.00. Oplagtheden kan man vist ikke sige

var på samme niveau som om lørdagen, men det lykkedes dog alle
mand at komme ud på ruten. Hvor
lang der blev løbet var der vist stor
forskel på.

sig sammen om badminton og
andre sjove aktiviteter.
Martin og Henriette

Efter en god portion morgenmad
var der arrangeret turnering spillerne imellem. Holdene var lavet
ved lodtrækning, sådan at der blev
spillet i mix-par. Som turneringen
skred frem var det tydeligt at se at
weekendens aktiviteter sad i alles
kroppe, så der var træthed, ømme
muskler og små skavanker at
spore hos de fleste. Vinderne af
denne turnering blev Lisbeth og
Peter, som klarede sig igennem
ubesejret. Træningslejeren sluttede
af med oprydning på værelserne
og derefter fælles frokost, som
blev indtaget udenfor i det gode
vejr. Det var alt i alt en rigtig god
weekend, hvor spillerne hyggede
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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
24
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - prepres@antonsenbogtryk.dk

26

27

Vejgaard Bymidte 2 Vejgaard
•

•

Tlf. 98 11 01 33

Skolestien 7 - 9270 Klarup
Telefon 98 31 90 28
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Den aktuelle stilling i rækkerne
K V U

T

Score

Pt

Jyllandsserien, Pulje 1
1.Vorup
2.Vejgaard
3 Hjørring 2
4.Bindslev-Tversted 1
5.Frederikshavn 2
6.BK Aalborg 3
7.Svenstrup 2
8.Sejlflod 1

7
7
6
6
6
6
6
6

7
5
3
3
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
3
3
4
4
4
5

61-30
57-34
44-34
38-40
36-42
31-47
28-50
30-48

19
15
9
9
7
6
6
4

Serie 2, Pulje 2
1. St. Restrup 2
2. Arden 1
3. LKB-Gistrup 1
4. Vejgaard 2
5. Støvring 2
6. Løgstør 1
7. Olympia/SV 2
8. BK Aalborg 5

6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
5
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
1
2
3
4
5
6

51-27
50-28
47-31
49-29
45-33
28-50
28-50
14-64

15
14
13
13
9
5
3
0

Serie 3. Pulje 2
1. Hadsund 1
2. Hobro 2
3. Vejgaard 3
4. Støvring 3
5. BK Aalborg 8
6. Dall-Ferslev 1
7. Aalborg Studenterne 1
8. Sønderup-Suldrup 2

6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
3
2
1
0

1
2
2
1
0
0
0
0

0
0
1
2
3
4
5
6

38-10
35-13
32-16
27-21
21-27
18-30
16-32
5-43

11
10
8
7
6
4
2
0

U 15 D. Pulje 3
1. Vejgaard U15 1
2. Vadum U15 1
3. RKG-Klarup U15 2
4. Lindholm U15 3
5. Bislev-Nibe U 15 1
6. Triton Aalborg U15 3

6
5
6
6
5
6

6
3
2
2
2
1

0
1
1
0
0
0

0
1
3
4
3
5

32-4
22-8
18-18
11-25
8-22
11-25

12
7
5
4
4
2

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den 5. januar 2009
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Kampstatistik
Antal
kampe

422
418
416
412
386
sen
380
350
342
316
176
136
132
130
126
100
68
60
52
48
48
46
34
32
28
28
26
24
24
20
30

Spillernavn

Kenneth Svensson
Thomas Mortensen
Flemming Jensen
Allan Nielsen
Rikke Høgaard KristenMartin Kristensen
Henrik "Günther" Nielsen
Ib Larsen
Sanne Kristensen
Rasmus Hougaard
Peter Frederiksen
Dennis B. Sørensen
Sandie Johansen
Mads Kristensen
Malene N. Nielsen
Simon Ditlev
Frank Nielsen
Anni Rold Kristensen
Anne Rodil
Tommy Bitsch
Gitte Rold Kristensen
Lisbeth Møller
Dennis Sørensen
Anders Vestergaard
Søren Olesen
Louise Todberg
Allan Pedersen
Sine S. Neergaard
Casper Madsen

Antal
kampe

20
18
14
14
14
10
8

Spillernavn

Dann Olesen
Anita Bøgelund
Niels Guldager
Ole Daniels
Henrik Birk
Kim Nygaard
Louise Møller
Opdateret d. 4/10-08

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:

Skæve vinkler - rene linier

Generation to generation...
lifa-design.dk
lifa design Aalborg
Håndværkervej 7
9000 Aalborg
Telefon 98 77 17 17

Åbningstider:
Man.-Fre.: 10.00-17.30
Lørdag:
10.00-12.30

Revisorbranchemyte:

Revisorer holder
(heller) ikke vinterferie!
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 planlægning 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
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