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de beskrivelse af de nye regler.

Der vil i efteråret blive sat fokus på
lederrekruttering, hvor vi vil indbyde
eksisterende samt potentielle ledere,
trænere og cafeteriapassere til et
møde.

Mødet vil blive afholdt sammen med
en repræsentant fra DGI, som skal
hjælpe os med at få gode ideer til
hvordan vi får flere til at gøre en ind-
sats i Vejgård badminton klub.

Det vil derfor ikke være med henblik
på at give eksisterende ledere større
arbejdsbyrder, men tværtimod gode
værktøjer til at rekruttere flere hjæl-
pere. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne
opfordre til at støtte vore sponsorer i
klubben, husk at bruge dem - de
støtter os.

Formand

Else Rantzau

Indledningsvis vil jeg starte med at
byde såvel nye som gamle medlem-
mer velkommen til en ny sæson i
Vejgaard Badmintonklub.

Jeg håber at alle har nydt sommerfe-
rien og er klar til at give den hele
armen på badmintonbanen og i klub-
ben.

Som mange sikkert ved er der kom-
met nyt pointsystem, her følger et lille
uddrag:

1. Spilleren/parret skifter kun serve-
felt, når spilleren/parret vinder et
point efter selv at have servet. 

2. Taber man en duel efter selv at
have servet, vinder modstande-
ren(erne) et point og serveretten,
og alle bliver stående. I single
opstilles dog som i punkt 3. 

3. Når serven "går over", serves fra
højre servefelt, når spilleren/par-
ret, der skal serve, har et lige
antal point, mens der serves fra
venstre side, når spilleren/parret
har et ulige antal point. 

4. Et sæt vindes af spilleren/parret,
der først når 21 point. Dog: Ved á
20 skal der to overskydende point
til at vinde sættet (fx 22-20). Ved á
29 vindes sættet af den, der vin-
der den næste bold (30-29). 

Inde i bladet kan læses en uddyben-

Velkommen til en ny sæson i VBK!Velkommen til en ny sæson i VBK!
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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

Som det fremgik af sidste nr. af
DROP, så var vi meget spændt på
hvor langt vores U11 hold med Nichl-
as Jørgensen, Victor Aakjær Jensen,
Kasper Bøgelund, Sebastian Juul
Jensen og Frederik Olsen kunne nå i
holdturneringen. Og som det fremgår
af følgende, så nåede vi rigtig langt. 

Først skulle VBK spille den afgøren-
de kamp mod Støvring for at afgøre
om det var VBK eller Støvring som
skulle løbe med puljevinder-sejren.

I den første kamp mod Støvring blev
resultatet 3-3. Men til den anden
kamp var VBK drengene opsat på at
de VILLE vinde puljen, så Støvring
blev slået 6-0, og så var vi puljevin-
der.

Det betød at vi var et af de 6 hold
som skulle mødes i Sulsted Hallen
for at spille om det Nordjyske Mester-
skab for hold. Her nåede vi helt frem
til finalen som blev spillet mod

Bælum Solbjerg. Resultatet af finalen
blev 3-3 og efter fintælling af vundne
sæt kunne vi konstatere at vi have
vundet en meget flot sølvmedalje til
Nordjysk Mesterskab for hold. 

Andenpladsen fra de Nordjyske
Mesterskaber, betød at vi sammen
med Bælum-Solbjerg gik videre til de
Jyske Mesterskaber for hold, som
blev afholdt en weekend i april
måned i Hammel Hallerne ved Århus. 

I vores første kamp skulle vi møde
Højbjerg Badmintonklub, og her fight-
ede vores drenge en sejr i hus på 4-
2. I den næste kamp skulle vi så
møde Horsens. Den kamp så ud til at
blive meget sværd, da Horsens i
deres første kamp havde slået
Bælum-Solbjerg med 6-0, og vi kend-
te jo Bælum-Solbjerg fra de Nord-
jyske Mesterskaber. Men VBK dren-
gene kæmpede det bedste de havde
lært, så resultatet fra kampen mod
Horses blev 3-3.

Forygende afslutning på sæsonen 2005/06 i U11
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I den sidste holdkamp skulle vi så
møde de Nordjyske Mestre fra
Bælum, så der var lagt op til revan-
che fra nederlaget til de Nordjyske
Mesterskaber, og vi fik revanche med
en sejr på 4-2. Det betød at Horsens
og VBK begge sluttede med lige
pointantal men efter fintælling af antal
vundne enkeltkampe så gik det Jyske
Mesterskab til Horsens og VBK vandt
en meget flot sølvmedalje.

Så efter de jyske mesterskaber kun-
ne vi gøre status for holdet: Puljevin-
der i Holdturneringen som ubesejret,
Sølv til Nordjysk Mesterskab som
ubesejret, Sølv til Jyske Mesterska-
ber som ubesejret, så alt ialt en helt
forrygende afslutning på holdturnerin-
gen, hvor ingen formåede at slå os i
hele sæsonen. 

Siden sidste nr. af DROP har VBK's
U11 drenge også været til individuelle
stævner rundt omkring, og også her
har de jo gjort det til en vane at de er
helt med fremme når semi og finaler-
ne skal spilles, og medaljerne skal
uddeles.

Til NBF U11 C stævne i Aalborg Tri-
ton var Frederik Olsen repræsenteret
i alle tre finaler, hvor han løb med  1.
pladsen i Herresingle, og i mixdouble
sammen med Julie Andersen fra
Brønderslev, samt  2. pladsen i Her-
redouble sammen med David Kim
Kristensen fra St. Restrup. Disse
resultater betød at Frederik Olsen
opnåede point nok til at han rykkede
op som B-spiller. 

Til NBF U11C stævne i Farsø blev
det til en 1. plads i Herredouble til

Sølvholdet fra Nordjysk Mesterskab: Nichlas Jørgensen, Frederik Olsen, Sebastian
Juul Jensen og Kasper Bøgelund
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Sølvholdet fra Jyske Mesterskaber Kasper Bøgelund, Victor Aakjær Jensen, 
Frederik Olsen og Nichlas Jørgensen

NBF Stævne i Triton
Frederik Olsen VBK - Nr. 1 i Herresingle, Nr. 1 i Mixdouble og Nr. 2 i Herredouble

David Kim Kristesen fra St. Restrup Nr. 2 i Herresingle, Nr. 3 i Mixdouble og Nr. 2 i Her-
redouble
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Frederik Olsen og David Kim Kristen-
sen fra St. Restrup. Til samme stæv-
ne blev det til en 3. plads i Herre-
double til Nichlas Jørgensen og
Kasper Bøgelund.

Til de lokale Aalborg Mesterskaber i
U11C havde vi Nichlas, Kasper og
Victor og Kristian Scharling med, og
her var VBK drengene endnu engang
på pletten, da det blev til double Aal-
borg Mesterskab til Nichlas Jør-
gensen som fik 1. pladsen i Herres-
ingle og 1. pladsen i Herredouble
sammen med Kasper Bøgelund.
Kasper Bøgelund blev ved samme
stævne nr. 3 i Herresingle. 

Det ultimative højdepunkt i sæsonen i
U11 var deltagelse i individuelle DAN-
SKE MESTERSKABER for Ungdom,

som blev afholdt i Grindsted v/Billund
i dagene den 21. - 23. april.2006.

Fra VBK's U11 drenge var Nichlas
Jørgensen, Kasper Bøgelund, Seba-
stian Juul Jensen og Frederik Olsen,
kvalificeret til at kæmpe om det Dan-
ske Mesterskab. Nichlas, Kasper og
Frederik havde valgt at tage imod
udfordringen, og efter en stor oplevel-
se for drengene så lykkedes det også
at få Danske Mesterskabs Medaljer
med hjem til VBK, da Frederik Olsen
fik bronzemedalje i Herresingle og
Sølvmedalje i Herredouble sammen
med hans makker David Kim Kristen-
sen fra St. Restrup

Ovennævnte resultater betyder at
vores U11 drenge sluttede sæsonen
med følgende klassifikationspoint,
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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!
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hvor alle jo startede sæsonen med 0
point i D-rækken:

Sebastian Juul Jensen     24 point i C
Kasper Bøgelund              24 point i C
Nichlas Jørgensen            36 point i C
Frederik Olsen                259 point i C

Frederik's pointantal samt resultater-
ne til Danmarks Mesterskaberne
betyder at Dansk Badmintonforbund
til Danmarks Mesterskaberne med-
delte Frederik, at han fra sæsonstar-
ten 2006/2007 bliver rykket direkte i
A-rækken, som er bedste række i
U11.

Så alt i alt en fantastisk sæson i U11.
og stort tillykke til drengene med alle
de flotte resultater.

NBF Stævne i Farsø
David Kim Kristesen fra St. Restrup og

Frederik Olsen, VBK. Nr. 1 i Herredouble

Aalborg Mesterskaber
Kasper Bøgelund Nr. 3 i Herresingle. og Nr. 1 i Herredouble
Nichlas Jørgensen Nr. 1 i Herresingle. og Nr. 1 i Herredouble
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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV

Telefon 46 91 40 20
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Dagen startede med at forældre og
børn mødtes i cafeteriet, hvor der tal-
tes om dagens program. Efterfølgen-
de gik vi ned for at klæde om til spor-
støj fort at spille noget badminton,
hvor vi udfordrede hinanden på skift
og det fik vi virkelig nogle gode kam-
pe ud af.

Vi var cirka 35 børn og 20 voksne.

Da klokken var 15:00 gik vi op i cafe-
teriaet for at spise kage og drikke saf-
tevand og kaffe. Derefter sendte vi
børnene ned for at spille lidt badmin-
ton så de voksne kunne høre lidt om

den kommende sæson. Så snart vi
var færdige med det skyndte de
voksne sig ned for at spille lidt mere
badminton.

Da klokken var 17:00 sendte vi de
voksne hjem så vi kunne bestille
noget mad fra McDonald's og da
klokken var 18.:0 spiste vi så.

Klokken 20:00 var vi færdige med
dagens program, hvorefter vi slukke-
de lyset for denne sæson.

Vi ses næste sæson
USU

Ungdomsafslutning
Sæson 2005/2006
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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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Hvert år afholder VBK en weekend i
Skallerup Klit Feriecenter for de
medlemmer der giver en hånd med i
klubarbejdet. Det være sig trænere,
udvalgsmedlemmer, cafeteriapasse-
re samt bestyrelsesmedlemmer. Alle
deltager med ledsager. Weekenden
afholdes gerne i slutningen af maj
eller i begyndelsen af juni. 

I år faldt weekenden den 20. - 21.
maj. Der var 24 deltagere og vi havde
bare en kanon tur. Nedenfor kan I
læse indlæg fra de fleste af deltager-
ne, der gerne vil bidrage med små
historier og roser til og om weeken-
den. 

Hilsen Anne-Marie

Meget sjove og alternative aktivi-
teter i hallen. Sjovt at spille køre-
stolsbasket det var godt planlagt,
at det regnede, da vi var inde og
solen strålede da vi kom ud! Jeg
synes dommeren var partiske helt
uacceptabelt at lilla hold vandt.
Dennis og jeg var suverænt de
bedste til at danse salsa, men det
gav jo ingen point! Et spørgsmål?
Hvordan spiller man blindeboldt,
når man er halvdøv? Det er dej-
ligt, at der er nogle der gider
arrangere en dejlig og sjov tur for
os andre. Tak for det.

Venlig hilsen Bente

Tak for en dejlig dag med mange

Skallerup Klit 2006
Vinder holdet 2006
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gode konkurrencer, hvor mulighe-
dernes hold ikke var skarpe nok
på de afgørende øjeblikke.

Hilsen Poul M.

Det har været en fin dag og de
forskellige "opgaver" var de bed-
ste vi har oplevet til dato. Også
god forplejning. Alt i alt en vældig
god tur. 

Hilsen Helle K.

Det var en sjov og meget hyggelig
tur med kørestolsræs - det gjorde
jo ikke dagen ringere, at vi vandt.
Især fordi vi var de bedste
"Æggekastere" i Skallerup. 

"Lilla Hold - Jane"

Vi var med for første gang og vi
har nydt godt af en sjov og udfor-

drende dag. Mødt en masse nye
og søde mennesker, fået god mad
hele dagen og afprøvet Salsa. Vi
ses forhåbentlig igen. 

Frank og Manne

Vindermentalitet. - Kodeordet for
denne dejlige weekend på Skal-
lerup Klit Feriecenter. Mange sjo-
ve, spændende konkurrencer
både ude og inde hvor alle kom til
sin ret! Hygge, samvær og godt
humør var rammen om min første
tur med en stor flok mennesker
der alle glimrer ved, at gøre et
godt stykke arbejde for klubben.
Pragtfulde mennesker med mas-
ser af livsglæde og ikke mindst
ballade … TAK for en super god
modtagelse i klubben, jeg glæder
mig til næste sæson. 

Anni
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Det var en god dag. Meget hyg-
gelig og en god vægt på det soci-
ale aspekt. Det, med at mødes
efter maden var en god idé - da
det skaber sammenhold.

Grete J.

Det har været en inspirerende
dag med nye udfordringer. Mit syn
på blinde og kørestolsbrugere er
ændret efter denne dag, da vi har
prøvet kørestolsbarsket og floor-
ball (blindebold). Man har
bestemt ikke kontrol over sine
sanser. Vi har hygget os "trods
alt", at jeg ikke har prøvet at vin-
de i alle de år jeg har deltaget.
Men det er jo helle ikke formålet
med at deltage i weekenden. Tak
for i år.

Niels

Handicapidræt var emnet for for-
middagens aktiviteter. Når man er
så heldig, at have en normalfun-
gerende hverdag - uden nævne-
værdige skavanker - så er det
meget godt engang i mellem, at få
"frataget" nogle af sine sanser
og/eller funktioner - heldigvis
bare midlertidig. I kørestolsbasket
blev der gået til den - og nogle
(Fiske Lars, Niels, Alan m.v.) lå
godt nok mere ned på gulvet, end
de sad i stolen. Ved goalball var
der flere - en den ene, som var
inde i bolden - klokker, der ringe-
de ! Stafetten blev en afslutnings-
fight, hvor alle gik til den. Her
vandt lilla hold, til hvem den
endelige sejr også tilfaldt. Helt
ufortjent selvfølgelig! 

Malene

En sjov og lærerig lørdag formid-
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dag. Flot arrangement endnu en
gang. Det har bare været hygge-
ligt også at lære, at danse salsa.

Helle

En rigtig god dag, der kun blev
skæmmet af, at hold lilla vandt
konkurrencen.

Alan

Tre ting man vil huske : Lilla
holds suveræne sejr, vejret - og
så SALSA. En fed weekend, med
masser af højt humør. På glæde-
ligt gensyn i 2007.

Kristian (Team Lilla)

Skallerup Klit 2006. Endnu
engang en dejlig form for hygge-
ligt samvær. I år prøvede vi noget
nyt, kørestolsbasket, goalball og
handicapvolley, som foregik i hal-

len. Herefter pålægskagemand til
frokost, hvor der selvfølgelig blev
diskuteret sejre og nederlag.
Eftermiddagen gik med ægge-
kastning, straffesparkskonkurren-
ce og minefelt. Efter en hård dag
gik vi tilbage til hytterne til velfor-
tjent hygge. Kl. 19:00 mødtes vi
til aftensmaden i restauranten.
Dernæst stod den på salsa, hvor
Tommy og Tommy var instruk-
tører. Efter salsa var der lagt op
til hygge for at slutte en god dag
af med manerer. 

Dennis

En rigtig god dag med masser af
glade og sjove aktiviteter. Dog
burde der ikke øves på discipli-
nerne inden konkurrencerne (Kri-
stian!).Tak for et godt arrange-
ment og en god weekend. 

Yvonne & Søren
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Vi klær dig
på TOPPEN!

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

9988  1122  3355  0077

S A L O N

En rigtig god dag med nye input
især formiddagen med handicap
disciplinerne der har været rigtig
sjov og anderledes, Godt arran-
gement. 

Tine

(Det pink hold var bare de bedste
de løste den sidste opgave, men
desværre så Kristian det ikke -
han var på lilla hold! ØV!)

Tak for en super god og rigtig
hyggelig weekend. Det er dejligt,
at være med til at arrangere -
specielt når det også bliver værd-
sat. Vi ses i 2007! Forhåbentlig vil
der igen være nye ansigter mel-
lem de dejlige velkendte. 

Anne-Marie & Ole
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- Malene spørger Tommy: Hvad
synes du om din sengekammerat til
højre - beskriv ham? 

- Tommy siger: Frank, som har været
den heldige vinder af pladsen, har
også været undertegnedes chauffør
helt her til Hobro Idrætscenter. Frank
er klubbens store musiker, som tit har
underholdt hele klubben med sang
og guitarspil til festerne. Han går
også under navnet "hammeren" -
efter sigende pga. sit ekstremt hårde
smash!

- Tommy spørger Sanne: Hvem har
efter din mening vundet konkurren-
cen om at være dagens bager og
hvorfor?

- Sanne siger: Det er en meget svær
afgørelse og for ikke at fornærme
nogen, vil jeg lade forsøgspersoner-
ne bestemme: Tommys købe-banan-
kage er ikke rørt, mens Annis hjem-
melavede squashkage går som varmt
brød!

- Sanne spørger Malene: Hvordan er
det nu li', man åbner Franks bagklap,
og hvordan vil du beskrive pigernes
naboer (insektmesse)?

- Malene siger: Franks bil er meget
kompliceret - men motoren er intakt
og meget velholdt!!! (Sanne undrer
sig over, hvorfor Malene har set på
motoren, når hun skulle i bagagerum-
met - men noget skal hun selvfølgelig
have lavet den halve time, hun var

væk…..) By the way; et rigtig godt ini-
tiativ af Franki-boy at tage øl og
sodavand med. 

Jeg må sige, at jeg aldrig har haft
sådan nogle sengekammerater.
Puha!

- Malene spørger Anne R: Beskriv dit
forhold til edderkopper med hår på: 

- Anne siger: Pu ha, når de er så sto-
re, at man kan se dem i øjnene og
kan barbere deres ben, så er det
altså for uhyggeligt. Når de snorker
højere end hele sovesalen… så bli-
ver det en laaang nat… mon vi tør at
sove? Men nu er der jo flere, der dør
af labradorer end af fugleedderkop-
per (fik vi at vide af insektfanatiker-
ne), så mon ikke vi alligevel overle-
ver.

Træningslejr Hobro 1.-3. september
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- Anne spørger Frank: Hvordan
synes du det gik med cooper-testen i
dag?   

- Frank siger: Frank synes bare det
går rigtiiiigt godt! Top trafile (undskyld
evt. stavefejl men oversætteren ken-
der ikke udtrykket og kan ikke rigtig
tyde, hvad der står) som vi siger der,
hvor jeg kommer fra. Den der form
for en slags af en test, ja den gik -
men maden var noget bedre. 5 point
til Simon for godt arbejde i testen.
Tak fååår.

- Frank spørger Dennis: Er du en
form for en slags prof./lækkertørstig
bowlingspiller?

- Dennis siger: Nu har jeg altid gået
meget op i sport; fodbold, håndbold,
badminton, bordtennis og selvfølgelig
bowling. Derudover har jeg også altid
været lidt lækkertørstig og en lille
smule prof, så jeg tror i store træk,

jeg er en form for en slags prof/læk-
kertørstig bowlingspiller, når alt kom-
mer til alt.

- Vi skriver nu lørdag d. 2. sep. kl. ca.
13 og Dennis spørger Simon: Beskriv
hvor ondt du har i benene: 

- Simon siger: Klokken er nu 13.15,
og lige nu er det ikke benene, der gør
ondt. Det er i de små grå. Vi skal fin-
de vores "happy place", som skal
være vores motivationsfaktor, når
man står på banen. Jeg vil dog sige,
at jeg ikke glæder mig til at rejse mig.
Er spændt på om benene kan bære
mig.

- Simon spørger Louise: Beskriv dit
happy place og dit førstehåndsindtryk
af VBK:

- Louise siger: Efter gårsdagens
besøg i Hobros natteliv er sengen
lige nu mit "happy place"!! Men først
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Oktober
1
2 Uge 40

3
4
5
6
7 USU/SSU Turneringskamp

8
9 Uge 41

10
11
12
13
14
15
16 Uge 42

17
18
19
20
21
22
23 Uge 43

24
25
26
27
28 USU/SSU Turneringskamp

29 
30 Uge 44

31

November
1
2
3
4
5
6 Uge 45

7
8 
9
10
11 SSU Turneringskamp

12
13 Uge 46

14
15
16
17
18
19
20 Uge 47

21
22
23
24
25
26
27 Uge 48

28
29
30

December
1
2 USU Turneringskamp

3
4 Uge 49

5
6
7
8
9
10
11 Uge 50

12
13
14
15
16 SSU Turneringskamp

17 USU Turneringskamp

18 Julelukket Uge 51

19 Julelukket

20 Julelukket

21 Julelukket

22 Julelukket

23 Julelukket

24 Julelukket

25 Juledag Uge 52

26 2. Juledag

27 Julelukket

28 Julelukket

29 Julelukket

30 Julelukket

31 Julelukket

Jan
1 Nytårsdag

2 Julelukket

3 Julelukket

4
5
6
7
8
9 Hallen er luk

10
11
12
13 SSU Turner

14 
15
16
17
18
19
20
21 
22
23
24
25
26 
27 AMU Stævn

28 
29
30
31

Aktivitetskalend
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nuar
Uge 1

Uge 2

kket

ringskamp

Uge 3

Uge 4

ne

Uge 5

Februar
1
2
3 Bowlingdag

4
5 Uge 6

6
7
8
9
10 SSU Turneringskamp

11
12 Uge 7

13
14
15 Hallen er lukket

16
17
18
19 Uge 8

20
21
22
23
24 USU/SSU Turneringskamp

25 
26 Uge 9

27
28 

Marts
1
2
3 
4 
5 Uge 10

6
7 
8 Generalforsamling

9
10 SSU Turneringskamp

11 USU Turneringskamp

12 Uge 11

13
14
15
16
17 SSU Turneringskamp

18
19 Uge 12

20
21
22
23 Hallen er lukket

24 Hallen er lukket

25 Hallen er lukket

26 Hallen er lukket Uge 13

27 Hallen er lukket

28 Hallen er lukket

29 Hallen er lukket

30 Hallen er lukket

31 Klubmesterskaber

April
1 Klubmesterskaber

2 Uge 14

3
4
5 Skærtorsdag

6 Langfredag

7
8 Påskedag

9 2. Påskedag Uge 15

10
11
12
13
14
15
16 Påskedag Uge 16

17 2. Påskedag

18
19
20
21
22
23 Uge 17

24
25
26
27
28 USU Afslutning

29
30 Uge 18

der 2006 - 2007
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skal vi lige igennem lejrens sidste
træningspas. 

Mit førstehåndsindtryk af VBK… Man
føler sig som en del af klubben fra
første træning. Kanon træning og
søde mennesker, så jeg har fået et
meget positivt indtryk. 

- Louise spørger Britta: Nu da
træningslejren er ved at være ved
enden, vil jeg gerne høre din vurde-
ring af, hvordan den har været?

- Britta siger: Når man ikke længere
kan løfte armene over hovedet og
benene fra gulvet, så ved man da, at
man har lavet noget. Søvn har, som
forventet, været en mangelvare - vi
siger tak til især Frank og Dennis ;-)
Desuden har jeg kunnet gøre mig
den lidt bitre erfaring, at Vejgaard har
nogle dræbermaskiner inden for den
der sport, de kalder bowling.

- Britta spørger Trine: Var der en spe-
ciel hensigt med at løbe ca. 2½ time
længere end alle andre søndag mor-
gen?

- Trine siger: Det var der faktisk. Det
var fordi Frankie og jeg tænkte, at det
ville være synd for de andre, at vi
kom først, for alle ved, hvor god
vores form er. Og der var jo så godt
et vejr så hvorfor ikke nyde det!! (Et
andet sted i skoven løb Dennis og
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kunne heller ikke finde hjem).

- Trine spørger Gitte: Hvor øm er din
numse?

- Gitte siger: Min RØV??? Jeg er her-
re smadret i min røv. En syg syg
løbetur søndag morgen har sat sine
spor og derefter skulle stå model til
en omgang spanking af mix-makke-
ren Dennis. Ja så er der ikke noget at

sige til, at min røv er øm.

- Gitte spørger Anders: Hvad synes
du om Boing-pandebåndet?

- Anders siger: Midt i en forvirret
bytur dukkede det op, og som alt
andet med boing i lige for tiden, var
det overvurderet, opblæst og pop-
smart. Jeg er mere til DJ'en og hans
plastic-Elvis-hår.
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Traditionen tro var der Start-Op-
Dag i VBK sidst i august måned.
På programmet var der både
gamle kendinge som hoppeborge
og "tips en 13'er" - men også nye
tiltag havde fået lov til at snige
sig ind i programmet for dagen,
der startede kl. 14.00. Bl.a. hav-
de en dansk mester i bueskyd-
ning lagt vejen forbi Vejgaard
Østre Skole og lærte fra sig til
både store og små. Dette var et
tilløbsstykke. Rodeotyren tiltrak
også en del - og det var vist
Sebastian Jensen som løb med
titlen som den bedste rodeo-
cowboy :-)

Aftenen bød på bingo med mas-
ser af præmier (men de fleste løb
Helle og Ole vist af med ;-) samt
spisning. Igen var menuen fra
Slagter Holmberg, der selv var
ude og skære kødet for. 

Alt i alt en god dag, hvor vejrgu-
derne var gode over for os, så
udendørsaktiviteterne også kun-
ne forløbe uden problemer. 

Dog mødte der ikke så mange op
til arrangementet, som vi havde
håbet på. Det er ærgerligt, for det
er et sjovt arrangement for både
børn og voksne - og på samme

Start-Op-Dag

AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49
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tid også en god mulighed for at
møde både gamle og nye VBK-
medlemmer.

Det skal samtidig siges, at der
har sneget sig nogle fejl ind, så
nogle medlemmer desværre ikke
har modtaget invitationen til
Start-Op-Dagen i det opstarts-
brev, som blev sendt ud i starten
af august. Det beklager vi … Her-
til kan det siges, at det altid er
godt at holde sig opdateret på
klubbens hjemmeside:

www.vejgaardbk.dk,

hvor arrangementer som dette vil
blive proklameret. 

Aktivitetsudvalget
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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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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 eventuelle
pludselige aflysninger af træningen.
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 bru-
ges til spørgsmål fra vores mange
motionister.

I den forbindelse vil jeg henvise til
vores kalender på midtersiderne, der
er alle de kendte aflysninger sat ind,
så man har mulighed for at få det i sin
egen kalender.

VIGTIG!!!!!!!!!!!

Vi har igen i år lavet en aftale med
skolen vedrørende fejl og mangler i de
lokaler vi har lejet, det vil sige hal,
omklædningsrum 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. 

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

Alan

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 31 nye moti-
onister. Det betyder at alle baner er
besat fra sæsonstart..

Ungdomsafdelingen ser også fornuftig
ud, mens der godt kunne være nogle
flere turneringsspillere., især mangler
der drenge. Men turneringspillerne har
en hvervekampagne i gang, så mon
ikke de får fuldt hus, når de forskellige
studerende kommer til byen.

Også ungdommen kører en hverve-
kampagne, og den plejer at give man-
ge nye spillere.

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

Kontingentopkrævningen er blevet
skudt en måned, så alle skulle få et
girokort sidst i september til betaling
først i oktober, så når vi når 11. okto-
ber 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 tilmelder
sig automatisk betaling over PBS, så
sker betalingen let og smertefrit, 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 billigere for
klubben i gebyr.

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

på følgende adresse:
alan.madsen@mail.tele.dk

Vejgaard Badmintonklub har et klub-
blad, som mange andre foreninger
misunder os. Dette skyldes ikke
mindst, at en del medlemmer er
meget flinke til at komme med rele-
vante indlæg.

Bladet kan imidlertid blive endnu bed-
re, hvis  flere bidrager med indlæg!

Til en yderligere strykelse af bladet
image opfordrer undertegnede her-
med alle (øvrige) medlemmer til at
komme med deres bidrag.

Har du ris, ros, sjove (eller mindre
sjove!) oplevelser, en god historie
eller vittighed - ja, så send det til føl-
gende e-mail adresse:

holger.petersen@mail.dk

Billedmateriale er naturligvis ligele-
des meget velkommen!

Holger

Ingen indlæg til klubbladet
- intet klubblad!

Tænk lidt over det!!

Kan fisk blive tørstige? 

Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært? 

Hvad sker der hvis man bliver skræmt halvt til døde ... to gange? 

Hvorfor skal man have en aftale for at besøge en synsk? 

Hvorfor er en boksering firkantet?

Hvorfor er ordet ordbog i en ordbog?

Hvis der er nul grader udenfor i dag og det bliver dobbelt så koldt i morgen,
hvor koldt bliver det så?
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - box 2076 - 9100 aalborg
telefon 98 12 77 38 - telefax 98 11 64 64
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Kampstatistik
Antal kampe Spillernavn

422  . . . . . . . . . . .Kenneth Svensson

416  . . . . . . . . . . . .Flemming Jensen

414  . . . . . . . . . . .Thomas Mortensen

406  . . . . . . . . . . . . . . . .Allan Nielsen

386 . . . . . .Rikke Høgaard Kristensen

380 . . . . . . . . . . . . .Martin Kristensen

350 . . . . . . .Henrik "Günther" Nielsen

342  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ib Larsen

274  . . . . . . . . . . . . . . . .Mette Jensen

268  . . . . . . . . . . . .Sanne Kristensen

260  . . . . . . . . . . .Birgith Dahl Jensen

156  . . . . . . . . . . . . . .Bo Rasmussen

154 . . . . . . . . . . . .Rasmus Hougaard

148  . . . . . . . . . .Stig Rantzau Nielsen

144  . . . . . . . . . . . . . .Tanja Pedersen

138  . . . . . . . . .Lene Rantzau Nielsen

124  . . . . . . . . . . . . .Mads Kristensen

124  . . . . . . . . . . . . .Kasper Kjeldsen

116  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tommy Le

116 Helle Jensen

112 Morten Andersen

110 Niels Jakobsen

104 Sandie Johansen

102 Peter Frederiksen

100 Dennis Sørensen

70 Malene N. Nielsen

68 Trine Mørch

64 Simon Ditlev

34 Yvonne Damgaard

34 Britta Rasmussen

34 Carsten P. Antonisen

30 Gitte Rold Kristensen

30 Frank Nielsen

24 Anne Rodil

22 Thomas Saksager

20 Kin Jacobsen

16 Søren Frederiksen

Opdateret d. 24/8-06
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K V U T Score Pt

Jyllandsserien, Pulje2

1. Hadsund 1 1 0 0 12-1 3
2. Gug 2 1 1 0 0 8-5 3
2.Olympia/SV 1 1 1 0 0 8-5 3
4. Aars 1 0 0 0 0 0-0 0
4. Skødstrup 0 0 0 0 0-0 0
6. Aabybro 1 0 0 1 5-8 0
6. Triton Aalborg 3 1 0 0 1 5-8 0
8. Vejgaard 1 0 0 1 1-12 0

Serie 1, Pulje 1

1. Hjørring 2 1 1 0 0 8-5 3
2. Bagterp 1 1 1 0 0    7-6 2
2. Frederikshavn 2 1 1 0 0 7-6 2
4. Lindholm 2 1 0 0 1 6-7 1
4. abc AALBORG 3 1 0 0 1 6-7 1
6. LKB-Gistrup 1 0 0 0 0 0-0 0
6. Vejgaard 2 0 0 0 0 0-0 0
8. Brønderslev 3 1 0 0 1 5-8 0

Serie 3. Pulje 2

1. Lindhom 4 1 1 0 0 5-3 2
2. DFI, Dall-Ferslev 1 0 0 0 0 0-0 0
2. Løgstør 2 0 0 0 0 0-0 0
2. RKG-Klarup 1 0 0 0 0    0-0 0
2. Seminarieskolen 1 0 0 0 0 0-0 0
2. Vaarst-Fjellerad 1 0 0 0 0 0-0 0
2. Vejgaard 3 0 0 0 0 0-0 0
8. Gug 5 1 0 0 1 3-5 0

U11 D, Pulje 2

1. DFI, Dall-Ferslev U11 1 2 2 0 0 12-0 4
1. Gug U11 2 2 2 0 0 12-0 4
3. LKB-Gistrup 2 2 1 0 1 6-6 2
4. Skørping U11 1 2 0 1 1 0-6 1

Den aktuelle stilling i rækkerne
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4. Vejgaard U11 1 2 0 1 1 0-6 1
6. Arden U11 3 0 0 0 0 0-0 0
6. St. Restrup U11 3 0 0 0 0 0-0 0
6. Triton Aalb. U 11 3 0 0 0 0 0-0 0
9. Svenstrup 2 0 0 2 0-12 0

U13 D, Pulje 2

1. Aabybro U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Bjergby-Mygdal U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Dronninglund U13 3 0 0 0 0 0-0 0
1. Nørhalne U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. SVIF-Sulsted/Vestbjerg U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Sæby U13 2 0 0 0 0 0-0 0
1. Vejgaard U13 1 0 0 0 0 0-0 0
1. Vester Hassing U13 3 0 0 0 0 0-0 0
1. Vodskov U13 1 0 0 0 0 0-0 0

U15 B, Pulje 5

1. Skalborg U15 2 1 1 0 0 5-1 2
2. Seminarieskolen U15 1 0 0 0 0 0-0 0
2. Sofiendal U15 3 0 0 0 0 0-0 0
2. Vejgaard U15 1 0 0 0 0 0-0 0
2. Vodskov U15 1 0 0 0 0 0-0 0
2. abc AALBORG U15 3 0 0 0 0 0-0 0
7. St. Restrup U15 2 1 0 0 1 1-5 0

U17 D, Pulje 3

1. Bælum-Solbjerg U17 1 1 1 0 0 6-0 2
1. Hørby-Rosendal U17 2 1 1 0 0 6-0 2
1. Støvring U17 2 1 1 0 0 6-0 2
4. Seminarieskolen U17 1 1 0 0 1 0-6 0
4. Skalborg U17 2 1 0 0 1 0-6 0
4. Vejgaard U17 1 1 0 0 1 0-6 0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den  16. september 2006

K V U T Score Pt
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Sammensætning ungdomsudvalg 2006 - 2007

Formand:..........Palle Mørch ...........98 11 12 75 ............................pmk@sport.dk

U11: ..................Henrik Johnsen......98 12 77 75.......................johnsen@bolig.dk

U13:..................Helle Brundtø.........98 12 52 09 ................lehbrun@hotmail.com

U15:..................Palle Mørch ...........98 11 12 75 ............................pmk@sport.dk

U17:..................Rikke Eskesen.......98 12 12 41 ..........fam.eskesen@get2net.dk

Formand VBK:..Else Rantzau .........98 15 79 28 ........................elra@stofanet.dk

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

Trænere:

Tirsdag  15-17 ..Trine Mørch ...........28 55 29 68 ..............trunte1986@hotmail.dk

Onsdag 15-17 ..Trine Mørch ...........28 55 29 68 ..............trunte1986@hotmail.dk

Torsdag 15-17 ..Trine Mørch ...........28 55 29 68 ..............trunte1986@hotmail.dk

Lørdag  10-12...Lars Brøndum........98 16 85 28 larsbrondum@mail1.stofanet.dk

Lørdag  10-12...Niels Jakobsen ......98 14 56 55..............nijj@nordic.ds.adp.com



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


