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betød, at der skulle findes en ny for-
mand for klubben. Dette arbejdede
bestyrelsen med i en tid. Heldigvis fik
arbejdet en lykkelig udgang, da Else
Rantzau sagde ja til at overtage job-
bet som formand, da hun blev
adspurgt.

Jeg vil her ønske Else tillykke med
valget og god arbejdslyst. Til alle
klubbens medlemmer en opfordring
om at støtte Else i hendes arbejde.

Når min periode i Polen er overstået,
forventer jeg naturligvis at komme til-
bage til Vejgaard Badmintonklub. Ind-
til da må jeg nøjes med at være pas-
sivt medlem. Tak for denne gang.

Martin Kristensen
Tidligere formand 

Indledningsvis vil jeg starte med at
byde alle medlemmer, såvel nye som
gamle velkommen til endnu en
sæson i Vejgaard Badmintonklub.
Jeg håber, at I alle vil få en god
sæson i klubben. 

Onsdag den 15. september 2004
afgik jeg som formand for Vejgaard
Badmintonklub. Årsagen til dette var,
at jeg via mit arbejde fik en mulighed,
som jeg ikke kunne sige nej til. Jeg
fik tilbudt et job for forsvaret i udlan-
det, som jeg syntes lød utroligt
spændende. Dette betyder, at jeg de
næste 4 år arbejder og bor i Polen,
nærmere bestemt en by, der hedder
Bydgoszcz. Her skal jeg arbejde for
NATO.

Min frivillige afgang fra klubben

Ny formand i VBK
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Din uafhængige ejendomsmægler
VI ER SPECIALISTER I:

EJERLEJLIGHEDER
RÆKKEHUSE

VILLAER
- over 15 års erfaring

Husk, vi har byens

LAVESTE OMKOSTNINGER

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLERFIRMA

Kim Nielsen & Co
AALBORG - NØRRESUNDBY

TELEFON  98 16 61 99

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 Hadsundvej 140A

9000 Aalborg
Telefon 98 14 01 18
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Tirsdag den 31. marst 2004 tildelte
Ejendomsmæglernes fond Vejgaard
Badmintonklub et gavebrev lydende
på kr. 10.000,-. Gavebrevet, der blev
overrakt af fondens kasserer John
Nørgaard, blev tildelt Vejgaard Bad-
mintonklub efter klubbens oprykning
til Danmarksserien. 
I forbindelse med overrækkelsen
sagde John Nørgaard blandt andet:
"Som en af de ældste nulevende
aktive medlemmer af Vejgaard Bad-
mintonklub har jeg med stor interes-
se fulgt klubbens 1. hold igennem de

seneste 3 sæsoner, og konstateret,
at holdet har præsteret noget, som
ingen i klubben før har gjort, nemlig
at rykke fra serie 1 til Danmarksseri-
en på bare 2 sæsoner. Det er bare
flot."  John Nørgaard fortsatte: "Som
en følge af oprykningen, vil jeg på
vegne af ejendomsmæglernes fond
overrække klubben kr. 10.000,- ,
således at spillerne kan komme på
træningslejr inden starten i Dan-
marksserien."

Gavebrev
til Vejgaard Badmintonklub
fra Ejendomsmæglernes fond
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I starten af august gik vi i gang med
at få de mange tilmeldinger på plads,
og det er stort set blevet til, at alle har
fået deres ønsker opfyldt.

Vi kan i år sige goddag til 15 nye
motionister. Det er ikke nok til at fylde
banerne helt op, så igen i år har vi
ledige baner til sæsonstart, men der
er mange henvendelser, så mon ikke
det falder på plads i løbet af septem-
ber.

Ungdomsafdelingen ser også fornuf-
tig ud, mens der godt kunne være
nogle flere turneringsspillere. Men
SSU har sat en hvervekampagne i
gang, så mon ikke de får fuld hus,
når de forskellige studerende kom-
mer til byen..

Så vi håber, at der igen i år, bliver
fuldt hus i den kommende sæson.

Vores nye medlemssystem til vores
regnskabsprogram kører rigtig godt,
så alle tilmeldte motionister og turne-
ringsspillere der var tilmeldt den 17.
august har fået deres girokort tilsendt
til betaling den 13. september. Dem
der er tilmeldt senere samt ungdoms-
spillere vil få deres opkrævning sidst i
september, så når vi når 11. oktober
skulle vi gerne have alt kontingent i
hus, så vi ikke skal bruge mere tid på
det.

I den forbindelse kan jeg opfordre til
at alle der spiller fast år efter år til-
melder sig automatisk betaling over

PBS, så sker betalingen let og smer-
tefrit, og man er fri for at huske at få
betalt til tiden og hvor er girokortet nu
henne o.s.v. Det er desuden lidt billi-
gere for klubben i gebyr.

Forsøget med at få en mail adresse
knyttet til vores medlemsoplysninger
går fremad, formålet med det er, at vi
på en let og hurtig måde kan give
vores medlemmer besked den vej,
omkring klubbens tilbud og eventuel-
le pludselige aflysninger af trænin-
gen. Målet er at vi hurtigst mulig har
mindst en adresse pr. motionistbane,
så hvis der er nogle der vil af med en
adresse så send den venligst til
alan.madsen@mail.tele.dk

Denne adresse vil samtidig kunne
bruges til spørgsmål fra vores mange
motionister.

VIGTIGT!!!!!!!!!!!

Vi har i år lavet en aftale med skolen
vedrørende fejl og mangler i de loka-
ler vi har lejet, det vil sige hal, omk-
lædningsrum samt klublokalerne,
skulle der være noget, bedes I sende
en mail til mig på ovenstående adres-
se, så bliver den straks sendt videre
til skolen. 

Dette skulle lette ekspeditionen, så vi
f. eks undgår at døren fra herreomk-
lædning til hal var i uorden i 4 uger
sidste sæson. Det gør desuden, at vi
over for skolen kan dokumentere
hvornår vi har påtalt fejl og mangler.

Baneplanlæggeren / Kassereren



7

Som alle nok har fundet ud af, er
Martin arbejdsmæssig blevet lands-
forvist til Polen, (ingen har endnu fun-
det ud af hvad polakkerne har gjort i
den anledning)

I den anledning vil jeg gerne takke
Martin for de mange år vi har arbej-
det sammen i VBK.

Martin har igennem årene været en
ildsjæl i VBK.

For mit vedkommende har han været
en utrolig god sparringspartner, især i
ungdomsafdelingen både idemæssig,
og når der skulle søsættes diverse
projekter var han klar med sit store

overblik og en stor arbejdsindsats,
selv om han havde sit eget at passe
samtidigt.

Til slut vil jeg ønske dig nogle gode år
i Polen, håber du finder en golfbane
med nogle rigtige brede fair ways, så
du kan finde bolden igen, når du ton-
ser den ud fra T-stedet.

Ikke mere for denne gang, håber alle
for en god gang badminton i den nys-
tartede sæson

Alan
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I SSU har vi uddelt opgaver, som
hver person er ansvarlig for. Dette
har også betydning for DIG, så du
ved hvem du skal henvende dig
til.

Sanne er SSUs bestyrelsesmed-

lem. Det er også Sanne, der udle-

verer og indsamler nøgler til hal-

len.

SeniorSpillerUdvalget (SSU) 2004-2005

I den kommende sæson er det føl-
gende personer, der udgør SSU:

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

2.     Dennis B. Sørensen ......dbcs@sol.dk .................................26 71 91 59

3.     Heidi Kim Andersen.......heidikimandersen@mail.dk...........98 16 14 30

4.     Yvonne Damgaard.........ydni01@miba.auc.dk ....................61 71 44 02
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Dennis er ansvarlig for nye spil-

lere, hvervning og tilmelding. Des-

uden laver Dennis vores mail-

liste, som han løbende opdaterer,

så hvis du er seniorspiller, og ikke

allerede er på mail-listen, så hen-

vend dig til Dennis.

Heidi styrer spillerstatistikken.

Yvonne er ansvarlig for træning-

støj, udlevering og indsamling.

Udover de specifikke opgaver kla-
rer SSU også forefaldende opga-
ver, som f.eks. træningslejr, klu-
bmesterskaber, indkaldelse til
spillermøder, o.s.v. Så hvis du har
spørgsmål, ris eller ros, så hen-
vend dig til et SSU-medlem, så
gør vi hvad vi kan for at hjælpe
dig!

Normalt er det også SSU, der
uddeler cafeteria-vagter, men i år
har Malene været så sød at påta-
ge sig denne opgave. Det er tilladt
at bytte vagter indbyrdes, men
husk at skrive det på sedlen i
cafeteriaet! Malene har endvidere
oprettet en mail-service, så du bli-
ver mindet om din vagt et par
dage forinden.

I år har vi valgt at udpege en
holdleder til hvert turneringshold.
Denne person bliver ansvarlig for
bl.a. kørselssedler, holdsedler,
indskrivning af resultater o.s.v.

Hvis du kender nogle gode senior-
badmintonspillere, der har lyst til
at træne i vejgaard, så send dem
endelig til træning. Vi mangler
spillere, og især de mandlige af

slagsen!!

Vi håber på en rigtig god sæson
med masser af gode kampe og
hyggeligt socialt samvær! 

Med venlig hilsen

SSU
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-tager hensyn til dit syn

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

Aalborg
Marathonvej 1
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 26 22
Fax 98 38 24 88

STØT VORE ANNONCØRER -
- DE STØTTER OS!
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Ungdomsafdelingen var i weekenden
20. - 22. august 2004 på træningslejr
sammen med seniorafdelingen.
Under denne træningslejr lavede bør-
nene i fællesskab et indlæg til klub-
bladet. Børnene har skrevet hvert sit
afsnit.

Efter en hård køretur med Martin, I
kan selv forestille jer, hvordan det er,
kom vi da til Løkken. Der spillede vi
badminton og havde det sjovt. Klok-
ken 21:30 SKULLE vi lege. Vi lavede
nogle underlige ting f.eks. noget, hvor
vi fik numre på ryggen og så skulle
gætte det. Bagefter skulle vi stille os
op på en lige række. Da vi skulle i
seng kunne Nikolaj ikke tie stille. Han
råbte og skreg og slog på sengen. Vi
sov først klokken 00:30.

Vi blev vækket klokken 07:30, øv øv.
Klokken 08:00 skulle vi spise mor-
genmad sammen. Derefter tog vi i
svømmehallen, men det var ikke alle.
Der var vi i cirka en times tid. Bagef-
ter var vi udenfor og spille rundbold
og beachvolley, og derefter var der

lidt tid sam-
men. Derefter
klædte vi om til
træning. Vi
spillede i cirka
1fi time, det var
meget god
træning, men
også en hård
træning. Efter
t r æ n i n g e n
skulle vi ind til
Løkken og kig-
ge lidt. Inde i
Løkken var
Martin meget
sød og gav is
til alle.

Da vi kom hjem fra Løkken måtte vi
selv bestemme, hvad vi ville lave.
Nogle af drengene tog i svømmehal-
len og de andre så på badminton.
Klokken 17:00 skulle vi træne os.
Klokken 18:00 skulle vi spille mod
seniorspillerne.

Derefter måtte vi lave hvad vi ville
indtil klokken 19:00, fordi at der skulle
vi spise aftensmad. Vi fik bøf, kartof-
ler med sovs og grøntsager og salat.

Træningslejr
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TIP TOP polering og rengøring

v/ Mikael Elbro
Jyttevej 71

9000 Aalborg
Telefon 21 75 78 69
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Det smagte herligt! Nu var det tid til
fis og ballade. Vi bandt vores ben
sammen og så skulle vi gå frem og
tilbage. Bagefter spillede vi badmin-
ton og hockey. I morgen skal vi i
svømmehal igen. Vi glæder os rigtig
meget. Svømmehallen er rigtig sej.
Den har en 1-meter og en 3-meter

vippe, to små rutschebaner, som er
stejle og stor rutschebane. Der er
også et dejligt varmt boblebad og så
en masse legetøj, som man bruger i
vandet.

Vi bliver igen vækket klokken 07:30,
men ingen vil stå op. Så bliver ordet
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Besøg os på Internettet:

www.vejgaardbk.dk

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

elra@sport.dk
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Vi klær dig
på TOPPEN!

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

9988  1122  3355  0077

S A L O N

vand nævnt, og så er alle klar til at
stå op. Klokken 08:00 var der mor-
genmad, og efter gik dem der ville i
svømmehal, mens de andre slappe-
de af. For det er hårdt at være på
træningslejr. Klokken 10:00 var
spansk træning med Alfonso. Med
både slalom og fange leg. Så skulle
vi spille lidt med seniorspillerne. Det
har været sjovt at spille og "lege"
med seniorspillerne, nogle mere
råbende end andre.

Line, Cecilie, Mikkel,
Alexander, Anders,

Nikolaj, Mads,
Niels, Peter
og Kasper
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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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Følgende indlæg er taget fra den “gæsteborg” som var lagt frem lørdag den 28. august i anledning af 

Familiedagen i VBK
Petanque spillet udenfor var i år en kæmpe succes, drengene (Poul, Niels, Alan og
Mogens) gennembankede tøserne (Grethe, Sysser, Helle og Karen). Drengene siger tak
for kampen og vi er meget glade for revanchen. 

Hilsen Tøserne

Jeg takker fordi jeg måtte være med til Petanque - det var rigtig sjovt. Pigerne fik en flot 2.
plads!

Hilsen Alan

En lille hilsen fra torsdagsholdet.
Igen et godt opstartsarrangement, vi har kun deltaget i spisningen, men rigtig god mad og
skønt at møde kendte ansigter igen efter sommeren. Vi ser frem til en god sæson med
mange gode kampe, samt efterrationaliseringen. Vi har igennem flere år haft en økonomi-
mand på vores hold (Frits) han sørger for opkrævning af holdkontingent, hvor pengene
efterfølgende bliver brugt på en rejse. Rejsen i 2005 bliver nok til Prag. Vi har været i Lon-
don, Berlin og Flensborg så VBK bliver repræsenteret i de europæiske metropoler. Vi
ønsker VBK god sæson

Keld og Lise, Frits og Joan, Jette og Keld L, Jette og Ole, Carsten W og Dorthe

Tak for en god startop dag. Det har været en underholdende dag. God opvisning af sjippe-
pigerne. God aktivering af børnene. Tak til dem der endnu engang stillede op til petanque.
Tak for en fair kamp. Vi ønsker tillykke. Vi husker stoltheden fra sidste år. Sidst men ikke
mindst god forplejning fra Slagter Holmberg. Vi anbefaler varmt andre at møde op til
næste år.

Hilsen Karen, Helle og Lissi

Tak for et hyggeligt arrangement. Efter lidt ballade med fadølsanlægget er vi alle kommet
godt igen.

En lille hilsen fra Seniorholdet

Endnu et storslået arrangement fra VBK's side. Vi i supportklubben er meget taknemlige
for at vi måtte deltage. Mht. det amerikanske lotteri, snyd - snyd - snyd og aftalt spil……. 
Ligeledes en tak til sponserer og fans uden dem ville vi ikke have været hvor vi er i dag.

Vi fra VBK - Eagels siger tak 

Kære VBK ( specielt formanden for ungdomsudvalget )
Tusinde tak for et fantastisk flot arrangement, som vi som forholdsvis nye medlemmer er
særdeles overrasket over. Vi vil gerne udtrykke vores beundring over det engagement
som ydes af lederne som findes i VBK. Som et gammelt ordsprog siger "Så er det altid en
god oplevelse når man oplever mere end man forventer" og det må man sige man ople-
ver gang på gang når der sker noget VBK. Så en stor tak til lederne som yder et fantastisk
stykke arbejde. 

Hilsen Claus  Jørgensen, Niels Jakobsen, Niels Chr. Olsen
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Aktivitetskalend

Oktober
1
2
3 
4 Uge 41

5
6
7
8
9 
10
11 Uge 42

12
13
14
15
16
17
18 Uge 43

19
20
21
22
23
24
25 Uge 44

26
27
28
29
30
31

November
1 Uge 45

2
3
4
5
6 
7
8 Uge 46

9
10
11
12
13 
14
15 Uge 47

16
17
18
19
20
21
22 Uge 48

23
24
25
26
27
28
29 Uge 49

30

December
1
2
3
4
5
6 Uge 50

7
8
9
10
11
12
13 Uge 51

14
15
16
17
18 
19
20 Uge 52

21
22 
23 
24
25 Juledag

26 2. Juledag

27 Uge 53

28
29 
30
31

Jan
1 Nytårsdag

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Hallen er luk

12 Hallen er luk

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 
27 
28
29
30
31
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der 2004 - 2005

nuar

Uge 1

Uge 2

kket

kket

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Februar
1
2
3
4
5
6 Fastelavn

7 Uge 6

8
9
10
11
12
13
14 Uge 7

15 
16
17
18
19
20
21 Uge 8

22
23
24
25
26 
27
28 Uge 9

Marts
1
2
3
4
5
6
7 Uge 10

8
9
10
11 Hallen er lukket

12 Hallen er lukket

13 Hallen er lukket

14 Hallen er lukket Uge 11

15 Hallen er lukket

16 Hallen er lukket

17 Hallen er lukket

18 Hallen er lukket

19
20
21 Uge 12

22
23
24 Skærtorsdag

25 Langfredag

26 
27 Påskedag

28 2. Påskedag Uge 13

29
30
31

April
1
2
3
4 Uge 14

5
6
7
8
9
10
11 Uge 15

12
13 Hallen er lukket

14
15
16
17
18 Uge 16

19
20
21
22 Store Bededag

23
24
25 Uge 17

26
27
28
29
30
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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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Skallerup Klit 2004

I forbindelse med ledernes traditio-
nelle weekend-ophold blev de del-
tagende grupper også i år opfor-
dret til at komme med hvert sit ind-
læg til klubbladet. De tre indlæg
gengives her i deres fulde længde
og ganske ucensurerede (!):

Indlæg fra sort hold..

En klog mand sagde engang: " Vi har
måske tabt slaget, men krigen kan
vindes endnu!"

Med holdsejre TO år i træk (for Allan
C, Lene R og jeg) vil jeg nok mene at
det kan betegnes som en tabt krig for
hhv. hvidt og blåt hold. 

Fredagen stod i bryllupstegnet, så
der var der hverken lagt op til fysisk
eller verbal infight, men mere en hyg-
gelig stund med mennesker som alle
havde store forhåbninger til weeken-
dens strabadser. Med ølsmagning og
pølsebord var scenen sat til en rigtig
fornøjelig aften i godt selskab.



22

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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Trivial, klodsmajor, tegn og gæt og
det altid populære "Agurk" var kon-
kurrencerne så småt i gang, og folk
lagde tydeligvis sjæl i det. Enkelte var
dog ikke til megen hjælp under trivial
jfr. Dennis og Søren. 

Lørdag morgen, holdene blev frem-
lagt om fredagen og en sand stjerne-
parade af klassespillere blev råbt op i
forbindelse med sort hold. Man kan
undre sig hvordan formanden turde
blande en så giftig cocktail, og serve-
re den for de to andre hold. Sikke
tømmermænd de måtte vågne op
med søndag.

Med rent bord i alle discipliner var
bowling kun en formel sag for holdet
som i lokale folkemunde hed... " Den
sorte Plage" 

Alt i alt en succesfuld weekend med
sjov og spas og masser af konkurren-
cesind i kog, lige en weekend efter
min bog

Tak til alle deltagere og arrangører for
en kanon tur.

Vi ses nok ikke næste år for Sanne
siger det er slut med at komme med
som påhæng.

Kristian Hougaard

Indlæg fra hvidt hold..

Da der ikke var nogle frivillige på
vores hold, der ville lave et indlæg til
klubbladet, blev jeg den eneste der
gjorde mig fortjent til det. SUR RØV
stod der nemlig på trøjen der blev

overrakt når man havde gjort sig
bemærket. Forskyldt eller uforskyldt.
Jeg fik trøjen efter en volleyball-
kamp, hvor jeg, uforsætligt, havde
skudt, med bolden selvfølgelig, bril-
lerne af Helle, så de blev helt skæve.
Undskyld atter engang.

Nå, men tilbage til selve turen, som jo
traditionen tro startede  fredag, sidst
på eftermiddagen. Jeg kan ikke for-
tælle så meget om fredag aften, da
jeg først kom om lørdagen. Det gjor-
de tilsyneladende en hel del af piger-
ne også. Det var vist nok noget med
et bryllup i fjernsynet, som havde fået
overtaget i pigerne. Og at dømme på
herrernes friskhed, eller manglende
på samme, kan jeg vist nok roligt sige
at aftenen forløb ganske fornøjeligt.

Efter at have indtaget morgenmaden
lørdag, kom vi sidste så dryssende i
løbet af formiddagen. Der var arran-
geret indendørs aktiviteter i hallen.
Først skulle der spilles hockey. Alle
tre hold mødte hinanden indbyrdes,
og der blev kæmpet, så man ikke
skulle tro, at flere af deltagerne altså
er over 40. Jeg ved ikke helt hvad der
var, der gjorde det, men vi tabte des-
værre vores kampe.

Derefter blev der spillet volleyball.
Det gik meget bedre. Her skulle vi
ikke have den fysiske kamp med vore
modstandere, men kunne stå rimelig
stille på vores område. Hvordan det
gik i kampene kan jeg ikke helt
huske, men vi tabte i hvert fald ikke
alle kampene.

Efter boldspillet skulle vi så ud at gå



24

en tur. Vi skulle helt til Lønstrup. Der
var dog ikke poster og andre opgaver
der skulle løses på gåturen, men alli-
gevel var belønningen et stjerneskud
og en kold fadøl på en restaurant.
Navnet kan jeg ikke huske, men fro-
kosten var udmærket.

Efter frokosten måtte vi så ud at gå
igen, og vi gik tilbage til Skallerup
Klit. Her skulle vi så mødes på bold-
banen, hvor der skulle spilles rund-
bold. Også her gik der "drengerøv" i
det, og vi kæmpede det bedste vi
havde lært, men igen tror jeg det var
kondien der svigtede. Vi blev i hvert
fald ikke samlet vinder.

Det var nu blevet tid at hvile sig, eller
hvad vi nu havde lyst til, inden midda-
gen. Nogle fik en lur, nogle fik et par

øl og andre gik i svømmehallen, for
at få løsnet op på de efterhånden
tunge ben.

Nu var det så blevet tid til aftensmad.
Den blev indtaget i restauranten og
maden var også udmærket her. Og
derefter skulle vi rigtig slappe af, troe-
de vi, men de sportslige aktiviteter
var ikke slut endnu. Der var nemlig
bestilt bowlingbaner til os, så vi måtte
lige i kælderen og spille bowling i et
par timer. Det var nu ganske udmær-
ket med denne afslutning på en for-
nøjelig og hyggelig dag. 

Søndag morgen var vi nogle stykker,
der mødtes i svømmehallen, inden
morgenmaden skulle indtages. Efter
morgenmaden var der opbrud fra fle-
re, da der var fodboldturnering for
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Indlæg fra blåt hold..

Så blev det tid til den årlige Skaller-
uptur igen. Denne gang var der valgt
en dato, hvor hele Danmark stod på
den anden ende, idet det var den 14.
maj - dagen for Mary og Frederiks
bryllup!!!! altså. Jeg er sikker på at
det betød, at der var nogle som måtte
vælge mellem bryllup og fredagens
arrangement i Skallerup. Jeg var en
af dem der trods bryllup tog af sted,
havde dog meddelt, at jeg ville sidde
foran skærmen i hytten og følge det
vigtigste (ankomst til kirken og viel-
sen , suk ..) 

Fredag aften var der traditionen tro
pålægsbord i mødestedet, desuden
var der i år arrangeret en uformel øl-
smagning. Det blev til en hyggelig

nogle af vores drenge. Jeg var én af
dem, så hvad der yderligere skete
om søndagen kan jeg ikke skrive
noget om.

Det var en meget hyggelig weekend,
og jeg synes det var dejligt, at det var
frivilligt om man ville møde fredag
eller lørdag. Også aktiviteterne var
helt fine og der var plads til
fritid/afslapning. 

Tak til mine holdkammerater. Jeg
syntes vi gjorde hvad vi kunne, men
det var desværre ikke nok. Vi må
prøve igen næste år.

Niels Jakobsen 
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - box 2076 - 9100 aalborg
telefon 98 12 77 38 - telefax 98 11 64 64



27

hinanden. ….. to hold i marken og et
inde…………reglerne blev der som
altid diskuteret noget om !!

Efter endt boldspil var der tid til at
slappe af inden der var spisning i
Restaurant Messen. Nogle havde
ikke fået nok så de tog en rask fod-
boldkamp mens andre nød at kunne
sidde i hytterne og slappe af over en
kop kaffe eller et glas vin. 

Da vi havde spist var der bestilt
baner i bowling hallen, her skulle
konkurrencerne så afsluttes. Vi spille-
de to mod to blandet fra de forskelli-
ge hold, vinder holdet blev afsløret
over et glas i baren . Søndag var der
morgenmad i restauranten hvorefter
weekenden var slut, hvilket betød at
man også kunne nå hjem og holde
lidt weekend med børnene. Alt i alt
en rigtig dejlig tur, tak for det!

Anne-Marie Andersen

aften hvor man næsten var verden
rundt mht. øl mærker, desuden havde
flere på opfordring medbragt div. spil
som blev flittigt brugt. 

Lørdag morgen efter morgenmad i
restauranten ankom de, der havde
valgt at deltage i brylluppet på nært
hold. Vi blev opdelt i 3 hold og
dagens program begyndte. Der var
lagt op til et helt anderledes program
end tidligere, idet der skulle dystes i
nærområdet. Konkurrencerne bestod
af indendørs hockey og volleyball.
Efter kampene var der et lille puste-
rum hvorefter turen gik via stranden
til Lønstrup. En dejlig tur (vejret viste
sig jo fra bedste side), frokosten skul-
le indtages i Lønstrup så der var
bestilt stjerneskud til os på en dejlig
restaurant. Det blev til en hyggelig
stund i solen inden turen igen gik
mod Skallerup Klit Feriecenter. Efter
en kort pause var der rundbold på
den store plæne, alle 3 hold imod
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Handelsstandsforeningens Provisionssponsoraftale (3 % puljen)

Vejgaard Handelsstandsforening indførte i 1995 en provisionssponsoraftale,
også kaldet 3 % puljen. Denne aftale betyder for diverse idrætsforeninger i
Vejgaard, at der er mulighed for yderligere sponsering til idrætsforeningen.
Dette foregår ved at når klubbens medlemmer foretager indkøb i en af de
efternævnte forretninger, vil klubben få 3 % af det totale beløb, som klubbens
medlemmer har lavet indkøb for. 
Dette betyder at DU for at hjælpe klubben til yderligere sponsering skal bede
om et sponsorstempel bag på "bonen". Når du har dette stempel bedes du
aflevere "bonen" i postkassen i klubbens cafeterie.
For at du også skal have en mulighed for at få noget ud af din indsats vil klub-
ben når sæsonen 2003 - 04 er slut trække lod om en badmintonketcher. Du
deltager i denne lodtrækning ved at skrive dit navn og telefonnummer bag på
din "bon".

Følgende forretninger er med i VINSHOPPEN
handelsstandsforeningens Hadsundvej 12 IKKE PÅ SPIL OG TOBAK

provissionssponsoraftale: 9000 Aalborg
98-126335

VEJGAARD BOG & IDE VEJGÅRD FOTO
Hadsundvej 29 Vejgaard Torv  IKKE PÅ KØB AF COMPUTERE

9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-166800 98-120810

VEJGAARD BAGERI VEJGAARD RADIO & TV CENTER
Hadsundvej 10 Hadsundvej 114
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-124176 98-142400

VEJGAARD ISENKRAM VEJGAARD URE OG OPTIK
Hadsundvej 6 Hadsundvej 20
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-121560 98-122357

E. H. FARVER MATAS
Hadsundvej 34 Vejgaard Torv 5
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-123353 98-129776
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HØJ KØKKENER VEJGAARD SKO
Vejgaard Møllevej 3  IKKE PÅ HVIDEVARER Hadsundvej 42
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-131522 98-133220

VEJGAARD APOTEK SALON HAIRCUTS
Hadsundvej 33  IKKE PÅ MEDICIN SÅVEL PÅ Hadsundvej 34
9000 Aalborg        RECEPT SOM I HÅNDKØB 9000 Aalborg
98-131801 98-123507

LARS BLOCH BRILLER RACERCYKLEN
Hadsundvej 31 Hadsundvej 61
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-121988 98-125812

URMAGER SØRENSEN’S EFTF. VEJGARRDHALLENS RESTAURANT
Vejgaard Torv 5 Vejgaard Torv
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-138986 98-138877

HERREFRISØR KAJ N. PEDERSEN P&P TEXTILHUSET
Nr. Trandersvej 3 Vejgaard Torv
9000 Aalborg 9000 Aalborg
98-122291 98-134855
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K V U T Score Pt

Danmarksserien gr.spil, Vest pulje 1
1. Aabybro 1 1 0 0 12-1 3
2. Grenå (O) 1 1 0 0    9-4 3
3. Team Herning (N) 1 1 0 0 8-5 3
4. Beder-Malling 1 1 0 0 7-6 2
5. Skovbakken 3 (O) 1 0 0 1 6-7 1
6. Skive-Resen 1 0 0 1 5-8 0
7. Vejgaard (O) 1 0 0 1 4-9 0
8. abc Aalborg 2 1 0 0 1 1-12 0

Serie 1, Pulje 2
1. Aars 1 1 1 0 0 13-0 3
2. Oue/Arden 1 1 1 0 0 12-1 3
3. Lindholm 3 1 1 0 0 9-4 3
4. Bislev-Nibe 1 1 1 0 0 7-6 2
5. Olympia/SV 1 1 0 0 1 6-7 1
6. Vejgaard 2 1 0 0 1 4-9 0
7. Svenstrup 2 1 0 0 1 1-12 0
8. abc Aalborg 4 1 0 0 1 0-13 0

Serie 3, Pulje 2
1. Brønderslev 5 1 1 0 0 7-1 2
1. Lindholm 5 1 1 0 0 7-1 2
1. Vejgaard 3 1 1 0 0 7-1 2
4. Halvrimmen-Arentsminde 1 0 0 0 0 0-0 0
4. Sulsted 2 0 0 0 0 0-0 0
6. Aabybro 3 1 0 0 1 1-7 0
6. Triton Aalborg 6 1 0 0 1 1-7 0
1. Ulsted 2 1 0 0 1 1-7 0

SERIE 3, Pulje 4
1. Godthåb 1 1 1 0 0 6-2 2
1. Vaarst-Fjellerad 1 1 1 0 0 6-2 2
3. Løgstør-Sebber 2 0 0 0 0 0-0 0
3. St. Restrup 4 0 0 0 0 0-0 0
3. Støvring 3 0 0 0 0 0-0 0
3. Vejgaard 4 0 0 0 0 0-0 0
7. Hadsund 3 1 0 0 1 2-6 0
7. Olympia/SV 3 1 0 0 1 2-6 0

U11 D, Pulje 3

0. Dronninglund U11 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Gandrup U11 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Grindsted U11 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Hals U11 1 0 0 0 0 0-0 0

Den aktuelle stilling i rækkerne
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K V U T Score Pt

0. Langholt U11 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Lindholm U11 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Sofiendal U11 1 0 0 0 0 0-0 0
0. St. Restrup U11 3 0 0 0 0 0-0 0
0. Vejgaard U11 1 0 0 0 0 0-0 0

U13 C, Pulje 6
1. DFI, Dall-Ferslev U13 2 0 0 0 0 0-0 0
1. Kongerslev U13 2 0 0 0 0 0-0 0
1. LKB-Gistrup 4 0 0 0 0 0-0 0
1. Lindholm U13 4 0 0 0 0 0-0 0
1. Sejlflod U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Skørping U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Triton Aalbborg U13 2 0 0 0 0 0-0 0
1. Vejgaard U13 1 0 0 0 0 0-0 0

U15 B, Pulje 3
0. Vodskov U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Dronninglund U15 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Hadsund U15 3 0 0 0 0 0-0 0
0. Klokkerholm U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. LKB-Gistrup U15 3 0 0 0 0 0-0 0
0. RKG-Klarup U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Sejlflod U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Vejgaard/abc U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Vester Hassing U15 2 0 0 0 0 0-0 0

U15 D, Pulje 3
0. Bælum-Solbjerg U15 3 0 0 0 0 0-0 0
0. DFI, Dall-Ferslev U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Skalborg U15 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Skelund-Veddum U15 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Sofiendal U15 3 0 0 0 0 0-0 0
0. Støvring U15 3 0 0 0 0 0-0 0
0. Vejgaard U15 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Øster Hurup U15 1 0 0 0 0 0-0 0

U9, Pulje 2
0. Bagterp U9 2 0 0 0 0 0-0 0
0. Gug U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Hals U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Lindholm U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Sofiendal U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. St. Restrup U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Triton Aalborg U9 1 0 0 0 0 0-0 0
0. Vejgaard U9 1 0 0 0 0 0-0 0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos infosport den  15. september 2004
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Fredag d. 20/8-04 var dagen, hvor
Vejgaard badminton klub skulle på
træningslejr, seniore og ungdomsspille-
re. Lejren fandt sted i Løkken badmin-
ton hal i Skagen ( HMM ).

Fredag stod ikke på badminton men
socialt hygge for de godt 10 senior spil-
lere, der var mødt op. Foruden havde
Heidi inviteret nogle badminton-spillen-
de venner fra Spanien med til at give
superspillerne fra VBK ordentlig mod-
stand.

Efter Dennis ivrigt havde hentet 2 kasser
Tuborg og Tommy, Sandie og Tanja hav-
de spist færdig, blev værelserne hårdt
men retfærdigt fordelt af vores alle sam-
mens SSU formandinde Sanne, som
selvfølgelig havde styr på tropperne. Nu
var der fri aktivitet til kl. 21:30, så den
blev brugt fornuftigt til en dukkert i den
dejlige svømmehal, hvor der blev spillet
vandpolo. Dette var til stor irriation for
Peter, da han tabte stort ( 10 - 2 ). Som
vi jo nok alle ved, er Peters motto jo:
TAB OG VIND MED SAMME SIND……
Eller Noget…. Foruden polo blev den
meget STORE og farlige vandrutsje
bane flittigt benyttet, dette resulterede
(desværre) i, at Sandie lavede et gratis
stripnummer for svømmehallens gamle
mænd, da hun på det groveste tillod sig
og smide bikini bukserne, da hun kom
op af rutsjebanens landingsbane. Dette
gjorde selvfølge Mads K. rigtig jaloux, så
Sandie og Mads befandt sig resten af
tiden sammen og myssede, så Sandie
kunne komme med en passende und-

skyldning til Mads (Skam dig Sandie).
Redaktionen vælger i hvert fald og tro,
det var derfor Mads og Sandie pludselig
blev lidt meget asociale. 

Kl. 21:30 blev der tid til underholdning
med ungdomsspillerne ……….. samt
Martin og Torben.

Legene gik kort ud på at være stille, fin-
de brikker og kaste med bolde. Til
STOR overraskelse for alle var det kun
Sandie, Sanne, Dennis og Malene, der
ikke kunne holde mund og snød så det
bragede (HMM. Dette kommer ikke
som en overraskelse for redaktionen).

Efter legene med ungdomsspillerne,
blev der tid til hygge, øl og spil i sofaen i
forgangen. Nu skulle kampen over alle
kampe foregå. TP-mesterne skulle fin-
des, skulle det være pigerne eller dren-
gene???

Efter en hård kamp med indblanding fra
en stiv svensker (Surprice at hun var
fuld) måtte pigerne se sig slået efter
snyd fra den hårde men uretfærdige
dommer Peter, som nødig skulle tabe 2
gange på en dag, og den dårlige oplæs-
er Tommy.

Altså en uretfærdig sejr til drengene.
Klokken var nu mange, og det blev tid til
at sove for nogle, mens resten ikke var
til at drive i seng, så de blev oppe og
drak nogle flere øl.

Tidligere på dagen havde det lykkes
pigerne og gemme deres nøgle til
værelset så godt, at de ikke kunne finde
den igen. Så kl. 00:00 startede så jagten

VBK’s træningslejr
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på den forsvundne nøgle, efter nogle
tumlen og leden efter denne, fandt en
meget overrasket Sanne nøglen i hen-
des taske, hvor hun dertil stammede
NEEEEEEEEEJ. FLOT Sanne 10 point til
dig!!!. Nu skulle der fortælles lidt godnat
historier. Efter Sandie prøvede overtog
det nye medlem i klubben Gitte og for-
talte om en farlig mand, som dræbte
små uskyldige piger med en motorsav,
som faktisk ikke var blevet fundet og
sat i spjældet endnu. Dette gav lidt ro
på værelset, måske til at tænke over om
manden måske var kommet til Løk-
ken??? Hvem ved???

Seniortræningslejr, del 2
- nu på spansk

"Hola. Mi llamó Kenneth. No habla
español… En el bolso está una camisa,
un libro y una cámara fotográfica"

Ja, hvis udenforstående skulle have for-
vildet sig ind i Løkken Idrætscenter,
mens cheftræneren på lydefrit skole-
spansk bød velkommen til lørdagens
træning og i øvrigt berettede om, hvad
han havde i tasken (en skjorte, en bog
og et kamera), må de så sandelig have
tænkt deres.

Nu er der naturligvis ingen, der for alvor
tror på, at Kenny har en bog liggende i
tasken - hvis man skal binde folk histori-
er på ærmet, er et gran af sandsynlig-
hed en god ide - og det viste sig da
også hurtigt, at årsagen var en helt
anden.

Årets træningslejr var nemlig beæret
med besøg af Victor, Alfonso og Ruth -
tre gæstespillere fra den spanske
storklub Barcelona.

Eller storklub er måske så meget sagt.

Hvis jeg hørte rigtigt, er der kun 50 bad-
mintonspillere i hele Barcelona by, og så
er der jo unægtelig et stykke op til de
hæderkronede fodbold-, håndbold- og
basketballafdelinger i byen.

Det afholdt dog ikke Victor, Alfonso og
Ruth fra at være yderst behageligt sel-
skab og yde kvalificeret modstand, når
den stod på "landskamp". Altid rart
med et eksotisk indslag - og lad det så
hermed være foreslået, at SSU hen-
lægger næste års træningslejr til den
olympiske hal i Barcelona. Så må vi leve
med, hvis I sætter prisen for at deltage
op til 200 kroner…

Nå, tilbage til træningen.

Det startede med 1fi times tilbage-til-
rødderne slagtræning med frit valg mel-
lem clear, serv og kort returnering - der
var ikke tid nok til også at øve lang - så
vi ligesom kunne prøve at få fralært os
nogle af unoderne inden første hold-
kamp.

Derefter den frygtede løbetur i klitterne -
den havde vi forudset, når nu trænings-
lejren var henlagt til en badeby i år. 

Men cheftræneren var menneskelig og
lod os slippe med fem ture op og ned
ad den nærmeste gang sand og mare-
halm - formentlig belært af sin egen sta-
kåndethed på bakken hjemme i Vejga-
ard - og et par strandspurter. Slet ikke
slemt, faktisk.

På vej hjem forsøgte Kenneth dog at
sende de forreste den forkerte vej, så
han selv kunne nå først hjem til hallen.
Lidt for smart, men det skulle han ikke
have lov at slippe godt fra, råbte "Mara-
ton-manden" Thomas og satte efter. 

Det er vel overflødigt at skrive, at Thom-
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as både nåede at indhente, oversprinte
og håne den pustende cheftræner?

Efter løbeturen var der lige tid til en duk-
kert i svømmehallen inden frokost. Der
var godt nok lidt tomt og lyset var sluk-
ket, men den slags stopper jo ikke raske
drenge m/k som Carsten, Thomas, Hei-
di, Ruth, Victor og Rasmus.

I hvert fald indtil en livredder-agtig type
kom hen og antastede os.

"Hvad laver I her? Jeg har fået besked
på, at jeg først skulle være her kl. 13!",
sagde han med brysk stemme, mens
han pustede sig op og gjorde klar til at
smide os ud.

Det tog Carsten imidlertid helt roligt og
svarede "Jamen, så er du da tidligt på
den - gider du tænde for spa'en?".

Sjældent er en mand faldet sammen så
hurtigt, som den stakkels knægt, der
næppe har været halvt så gammel som
Carsten (men derfor kan man jo godt
være gammel nok til at have kørekort!).
Slukøret sjoskede han over og startede
boblebadet…

Efter en god solid frokost kl. 13:00 blev
der tid til en powernap, dog en meget
kort en, for Sanne var i midlertidigt ble-
vet forvandlet til en forvokset baby med
stor hang til at larme og drille alt og alle.
Nogle valgte så derfor at flygte til den
nærmeste brugs og netto. (måske også
fordi der skulle handles lidt forsyninger
til lørdag aften) Kl. 15:00 skulle vi så igen
stå omklædt i hallen nu var der blevet
tid til resultat kampe. Så supertrænerne
nr. 1 og 2 kunne vurdere spillerne til de
forskellige hold. 

De virkelige dyster fandt dog sted ud på
aftenen. Dels på spillebordet, hvor Peter
F. og Rasmus blandt andet demonstre-
rede, at de er mindst lige så gode til at
spille Tegn & Gæt sammen, som de er
til herredouble (dvs. "ikke ret"), men
især i hallen, hvor Martin formand og
Torben ligesom fredag havde arrangeret
et par lege sammen med børnene.

Først blev alle spillerne bundet sammen
ved fødderne og bedt om at flytte sig et
bestemt sted hen. Håbet var selvfølge-
lig, at vi skulle vælte, men det gik des-
værre ikke. Næste leg var "lær din
appelsin at kende". Hver fik udleveret en
nummereret appelsin og fik lidt tid til at
blive intime med den. 

Derefter blev appelsinerne blandet, del-
tagere placeret i rundkreds med ryggen
til og opgaven stillet: find din egen
appelsin - det var de fleste overrasken-
de gode til. Selvom Malene brokkede
sig længe over, at nogle måtte have
stjålet hendes…

Efter lidt uorganiseret druk, bestemte
"byhønsene" sig for at hive fat i dren-
gern' og slæbe dem med på Peter
Bådsmand, det lokale in-sted (og det



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:

følgende refereres udelukkende på ryg-
tebasis, for undertegnede var - naturlig-
vis - gået i seng for at være frisk til
næste dag).

Men det var noget med en mere end
almindeligt "charmerende" kjøben-
hawner, der vist nok både smed skjor-
ten og stod på hænder for at gøre kur til
den yndige Yvonne. Dog forsøgte han
med små luftkys først at score det tom-
me bord ved siden af, inden han faldt
for Vejgaards vakse blondine.

Bedre afslutning på en hektisk lørdag
kan man vel næppe forestille sig - og
dog: Yvonne ku' måske nok…

Søndag var til gengæld doven. Malene

og Sandie havde ondt i håret af for
mange Smirnoff Ice, men der blev alli-
gevel spillet lidt kampe for syns skyld -
de kloge brugte dog det meste af mor-
genen på at spille bold i svømmehallen
og samle kræfter i spa'en.

Og så sluttede det hele med en gang
spaghetti Bolognese til frokost - og den
var god nok, hvis bare den fik lidt ekstra
salt, peber, ketchup, hvidløg og soltørre-
de tomater.

Så alt i alt endnu et vellykket arrange-
ment fra SSU - lad os give dem en stor
hånd!

Gitte og Rasmus



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

98 13 15 22

KØKKENER
- vejen til dit nye skabsmiljø...

HØJ KØKKENER
Vejgaard Møllevej 3
9000 Aalborg
Fax 98 13 37 22


