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Ve l k o m m e n t i l e n n y s æ s o n i
Ve j g å rd B a d m i n t o n k l u b .
Sommeren er gået på
hæld efteråret får overtaget. Det er dermed også
ved at være tid til mange
indendørsaktiviteter - sylte,
bage, tømre, snedke, læse
bøger og hygge med børnene og så selvfølgelig
spille badminton - inde i en
dejlig lun hal - og hvis den
ikke skulle være helt lun,
kan man selv sørge for at
løbe sig til varmen.
Badminton er ligesom efteråret……
Storm- og regnfuld - som
aggressive smash og angrebsslag.
Æbler der falder af træet point der falder til modstanderen
Fuglene der kæmper ved
foderbrættet - konkurrencen for at vinde dysten
En solrig vindstille dag den lette fjerbold der
svæver over nettet
Naturens grønne dragt udskiftes - turneringsspillerne
har fået nye dragter

Ja der er mange ligheder
mellem efterår og badminton - så lad os nyde at
begge dele.
God sæson.
Med venlig hilsen
Formand
Else Rantzau

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

Træningslejr anno 2007
Så kom datoen vi alle havde ventet
på med spænding. Det blev den
31. August, og vi var klar til at tage
på træningslejr. Vores hoveder var
fyldt med ubesvarede spørgsmål.
Hvad skulle der ske? Kunne benene holde til det? Og ikke mindst.
Ville Dennis 1 IGEN bevidst løbe 10
km for langt til morgenløbet for at
blære sig?
Vi mødtes oppe ved Løkken idrætscenter ca. kl. 18, hvor der var
indkvartering, mad og intens
læsning af weekendens program,
og vi vidste straks, at det ville blive
en udfordrende og sjov weekend.
Især 1 punkt skilte sig ud, som det
hvor fårene virkelig skilles fra bukkene. Lørdag aften med bowling
ville blive det hårdeste at komme
igennem. Naturligvis var vi også en
anelse bekymret over løbeturen
den følgende dag kl. 8.15, men her
var planen, at Dennis 1 nok skulle
løbe med opmærksomheden.
Træningen fredag aften forløb fint,
og vi fik øvet mange forskellige
slag fra det lange forhåndshjørne.
Herefter var det tid til en længe
ventet tur i svømmehallen, hvor
især boblebadet var eftertragtet.
Om aftenen var det tid til hygge
med en masse spil, og her er det
værd at bemærke træneren
Rasmus sublime evner til at motivere os spillere, da han gang på
gang lod sig tabe i poker for at

højne moralen. Med udsigt til en
hård lørdag gik vi i seng med en
god fornemmelse i maven.
Lørdag morgen havde vi knapt
nået at slæbe os ned i hallen fra
det overdådige morgenmåltid,
inden der gik tunge rygter om en
bip-test. "Roolig nu, roolig nu",
tænkte vi, men ingen turde sige
noget. Med den tunge mad i
maven bevægede vi os stille og
smertefuldt ud på denne bip-test,
og flere rutinerede spillere måtte
tidligt give op overfor småskader.
Enkelte havde endog en helt skjult
agenda ude på herretoilettet efter
morgenmadens strabadser.
Herefter stod den på normal
træning, hvor Dennis 2 løb med
opmærksomheden, da han langt
om længe dukkede op og var morgenfrisk (red. Middagsfrisk).
Desuden kom der en ny modedille
på banen i Løkken i år. Et stykke
blå tape af ukendt oprindelse
skulle efter Sannes bedste overbevisning have en effekt på muskelskader af forskellige typer, og
inden længe havde mange forskellige spillere tapet sig ind fra top til
tå. Tapen havde dog ingen effekt
på Sandie senere, da Dennis 1's
elegante slagskud fremtvang et
mindre kvindehyl i hockeykampen,
fordi skuddet ramte hendes skinneben. Eftersom mit (Kasper) eget
5

-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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hold tabte, så vil hockeyturneringen lig badmintonholdkampen
ikke blive yderligere beskrevet.
Efter frokost og en masse info fra
SSU, så var det tid til en løbetur på
stranden. På trods af en strid vind
var der god fart på de fleste, muligvis pga. udsigten til endnu en tur
i det dejlige boblebad, eller måske
det fine opvarmede bassin, som
vores kære bademester havde fortalt så stolt om. Efter sigende
skulle vandet, udover den dejlige
varme, være i stand til at skifte
farve til både gul og rød. Vi opdagede desværre aldrig, om der var
hold i dette.
Efter den hårde afsked med boblebadet, så var det igen tid til lidt
træning. Denne gang var det defensive, der var i højsædet. Her var
det dog ved at være tydeligt, at det
havde været en hård dag, og at
bowlingturen lå lige om hjørnet. I
mellemtiden havde vi desværre
måttet sige farvel til Gitte, der var
taget hjem med ondt i ryggen.
Efter træning og spisning var der
lige lidt tid til at blive shinet op,
hvorefter turen gik til Løkken
bowlingcenter. Der blev bowlet big
time, og til klubbens sponsorer er
det værd at bemærke, at klubben
gør sig positivt bemærket andre
steder end på badmintonbanen.
Således endte frank som nr. 1 på
Hi-scoren med hele 202 point.
Godt gået. Efter bowling var det tid
til en enkelt drink og en gang
hygge, og aftenen forløb helt som
den skulle.

Søndag morgen kom så morgenløbet, og eftersom hverken Dennis
1 eller 2 tog opmærksomheden, så
måtte vi ud i modvinden igen.
Turen blev dog vel overstået, og
efter morgenmaden var det tid til
endnu en gang træning. Denne
gang var der singleturnering på
programmet. Turneringen var opdelt efter køn, og ellers spillede alle
mod alle i kampe af 12 minutter.
Da vi var ca. 20 deltagere med et
lille overtal på herresiden, så kan
man jo regne lidt på hvor mange timers single det var. Her måtte vi
igen sande, at man ikke er ældre
end man føler sig, eftersom Peter
F. (33) blev den imponerende vinder af turneringen, mens flere spillere måtte trække sig. End ikke den
blå mirakel-tape kunne gøre gavn
her. Lisbeth vandt hos pigerne,
med Sandie på 2. pladsen. Fighterpokalen bør helt sikkert gives
til Frank, der efter de første 4
vundne kampe, og 48 minutters
single reelt intet havde vundet, da
alle hans modstandere efterfølgende havde trukket sig fra turneringen. Tappet for energi måtte han
se sig slået til sidst.
Endelig var det tid til frokost, og en
tur hjem til Aalborg. Godt brugte
var vi, men ved godt humør, og vi
glæder os til endnu en god
træningslejr næste år.

Kasper Kjeldsen og Martin Andersen
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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV
Telefon 46 91 40 20
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"KLUBFEST"
Aktivitetsudvalget vil gerne tage en gammel tradition op og holde
en stor klubfest for VBK's medlemmer samt ledsager.
Så har du lyst til at være med til denne fest, skal du sætte kryds i
kalenderen:
Lørdag d. 27. oktober 2007 kl. 18.30
på Vejgaard Østre Skole, salen.

Der vil være mad fra Slagter Holmberg i Vejgaard, bar med rimelige priser samt live-musik med bandet "En romhandlers farvel"…
Hvis du/I har en idé til et festligt indlæg - sang, sketch el.lign. - er
du/I meget velkommen med dette. Bare giv aktivitetsudvalget besked.
Tilmelding via mail/telefon til aktivitetsudvalget. SU.: senest 17.
okt. 2007.
Betaling skal ske via bankoverførsel til konto i Sparekassen Himmerland:
Pris: 125 kr./person
reg.nr.: 9807, kontonr.: 0002378841

Vi glæder os til at se dig/jer til en festlig aften :
Hilsen Aktivitetsudvalget
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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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Seniorenes (Nytårs) afslutningsfest
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Træningslejr i Løkken
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Start-Op-Dag 2007
Traditionen tro var der Start-Op-Dag i
VBK sidst i august måned.
Programmet var lidt anderledes i år,
selvom der stadig var gamle kendinge
som hoppeborge og "tips en 13'er".
Af nye tiltag kunne der prøves kræfter
med ens evner indenfor minigolf, da
der var en indendørs bane til rådighed
hele eftermiddagen. Flere havde også
fundet vej til bordtennisbordene, samtidig med, at der også var godt run på
kagen og saftevand :
Som afslutning på en begivenhedsrig
dag var der bingo med masser af
præmier.
Alt i alt en god eftermiddag for de
fremmødte. Tak for hjælpen fra de frivillige, som hjalp med at stille op før
og rydde op bagefter arrangementet.

Aktivitetsudvalget
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Baneplanlæggeren
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 12 nye motionister. Da der er flere der er stoppet,
har vi pt. 4 ledige baner, men der er
mange der søger baner, så mon ikke
vi med fuldt hus som vi plejer.
Ungdomsafdelingen ser også fornuftig ud, der er flere spillere end sidste
sæson, og da vi i år først starter kl.
16.00 pga. mangel på trænere, så er
banerne stort set fuldt besat, så det er
jo fint. Hos turneringsspillere kunne
der godt være lidt flere, men de plejer
at komme når universitetet kommer
rigtig i gang.
Så vi håber, at der igen i år, bliver fuldt
hus i den kommende sæson.
Kontingentopkrævningen for dem
som var på plads medio august er blevet udsendt, og næste omgang udsendes
formodentlig
medio
september så når vi når hen først i 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 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
osv. Det er desuden lidt billigere for
klubben i gebyr.
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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 bruges 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
adresse, så bliver den straks sendt videre til skolen.
Ikke mere for denne gang, håber alle
for en god gang badminton i den nystartede sæson.
Alan
Årets ledertur til Skallerup Klit

Årets ledertur til Skallerup Klit
I weekenden 2. og 3. juni var alle frivillige ledere i VBK inviteret til Skallerup
klit med alt betalt.
I år var det Else og Stig Rantzau der
stod for underholdning og praktik - og
så vidste vi at vi kunne vente lidt af
hvert.
Kort efter ankomst og velkomst af
Else, tog Stig over og informerede om
dagens program med mange konkurrencer og dertilhørende regler (nogle
lettere at forstå end andre).
Vi blev delt op i 4 hold, som fik hver
sin farve t-shirts. Uheldigvis var alle
trøjerne str. 16, og det var et syn for
guderne at se Frank, Dennis, Christian
og et par stykker mere iføre sig den
stramme t-shirts. Jeg tror de fik respekt for datidens kvinder der bar korset.

Stig havde taget udgangspunkt i at
juni er en sommermåned og dermed
også godt vejr. Men han havde ikke
været i nærkontakt med vejrguderne,
der endnu engang brillerede ved at
sende nogle mørke regnfyldte skyer

en tur til Skallerup klit. Det betød at
der i sidste øjeblik blev lavet nyt pointsystem - da det pludselig ikke gav
mening at operere med fyldte vandspande i naturen :
Første disciplin var "levende kryds og
bolle", dvs. personer som brikker, og
hvor det var forbudt at tale sammen.
Det forhindrede dog ikke i at kunne
skubbe og hive i hinanden. Som altid
går alle til den og vil vinde, så det blev
nogle drabelige dyster.
Næste disciplin var "vildkatten", og for
dem der ikke har børn, kan jeg oplyse,
at det er et brætspil, hvor der på brættet er placeret 1 milliard (lidt overdrevet) billeder, og så får hvert hold 3 små
brikker med hvert et billede, som man
så skal finde hurtigere end modstanderen kan finde sine 3 brikker.

Det er vanskeligt at beskrive hvorledes
10 voksne mennesker rundt om et
bord, kan være fuldstændig tændte
som til et VM.
Fortsættes på side 21
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Aktivitetskalend
Oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Hallen er lukket
12
13 USU arrangement
14
15
16
17
18
19
20 SSU Turneringskamp
21
22
23
24
25
26
27 Klubfest
28
29
30
31
16

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

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

Jan
1 Julelukket
2 Julelukket
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 SSU Turneri
13
14 Hallen er lu
15 Hallen er luk
16
17
18
19 Klubmesters
20 Klubmesters
21
22
23
24
25
26 AMU Stævn
27
28
29
30
31

der 2007 - 2008

nuar

ringskamp

ukket
kket

rskaber

rskaber

vne

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

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

April
1 Klubmesterskaber
2
3
4
5 Hallen er lukket
6
7
8
9
10
11 Hallen er lukket
12 Hallen er lukket
13 Hallen er lukket
14 Hallen er lukket
15 Hallen er lukket
16 Hallen er lukket
17 Hallen er lukket
18
19
20
21
22
23
24
25
26 USU Afslutning
27
28
29
30
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Ungdom
Så er sæsonen startet op igen.
Da vi sluttede i foråret var vi den situation at der ikke var nogle der ønskede at være ansvarlig for
ungdomsafdelingen efter at Palle ikke
ønskede at fortsætte mere.
Bestyrelsen bestemte sig for at starte
sæsonen op, da vi ved der er en
masse børn som ønsker at have muligheden for at kunne komme i hallen
og spille en gang badminton, og hvis
vi først lukker helt ned, så er det svært
at starte det hele op fra bunden igen..
Der blev fundet trænere til de forskellige træningsdage så det var på plads.
Desværre skrumpede trænerstaben
ind inden opstart, så det er endt med
at vi stod tilbage 1 træner der kunne
træne alle 3 dage men først fra kl. 16,
så i år er der kun træning fra kl. 16 til
17.
Vores ny træner hedder Lise, som vi
byder velkommen i klubben.
Lise er 21 år og pædagogstuderende
på Ålborg Seminarium.
Lise har selv spillet badminton i
mange år i Gandrup, og har været
ungdomstræner samme sted.
Inden sæsonafslutningen blev der
holdt et møde med de tilbageværende
holdledere for at tage en snak om
hvordan vi kom videre, og det blev
besluttet at det bliver en sæson på
vågeblusset, hvor der vil være afsat tid
og midler til forskellige aktiviteter, men
selve gennemførelsen og succesen
18

ville blive afhængig af forældre opbakning og tilslutningen.
Træningen bliver der ingen ændring i,
og banerne er så rigelig fyldte, så der
er et behov for at have muligheden for
at kunne komme i hallen og spille.
Holdturneringen er droppet, det skyldes at det kun var halvdelen af kampene der blev afviklet, og det er ikke
rimeligt at der er modstandere der står
og venter på at komme til at spille,
men modstanderen kommer ikke,
desuden koster det bøder for ikke at
møde op.
Deltagelse i de Åbne turneringer er på
samme betingelser som sidste år.
Klubben betaler tilmeldingen, forældrene sørger selv for transport og
støtte til børnene under turneringen.
Annonceringen bliver som sidste
sæson, stævnerne bliver opslået i
skabet uden for hallen og kan også
ses på nettet på adressen www.dbfnordjylland.dk her er turneringerne opslået på forsiden..
Selve tilmeldingen sker igennem de
forældre der har meldt sig til at stå for
denne del af sagen, det er i skrivende
stund ikke på plads, men skulle gerne
komme op og køre.
Derudover er der afsat 4 lørdage i
sæsonen fra kl. 10 til 18, hvor vi vil forsøge at afholde nogle arrangementer.
De datoer der er afsat er den 13. oktober - 8. december - 22. marts og
den 26. april.
Der er ikke sat noget indhold ind på
datoerne, og her er det at vi skal have
forældrene frem.

Er der nogle der har ideerne, 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 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.
Nu er mulighederne ridset op, så nu
ligger bolden hos forældregruppen
som bestemmer hvor stor aktivitet vi
skal have for vores ungdomsspillere.
Kontakten til bestyrelsen kan ske på
adressen
elra@stofanet.dk
eller
alan.madsen@mail.tele.dk, gik også
på
vores
hjemmesider
www.vejgaardbk.dk hvor diverse oplysninger om klubben findes.

Babyton
Vores Babyton for de mindste, kører
sideløbende med vores Start Op hold

lørdag fra klokken 10.
Det er Lars og Niels der styrer tropperne og fordeler børn efter alder i hallen og gymnastiksalen.

Startopholdet
Startopholdet lørdag formiddag kl. 10
styres igen i år af Lars og Niels.
De har hal og gymnastiksal til rådighed og fordeler børnene i disse
Der møder både mange børn og forældre op hver lørdag, og der gåes til
den over hele linjen.
Der vil stadig være mulighed for at
dem der er startet på hverdagsholdene, at komme i hallen om lørdagen,
hvis der er ledige pladser.
Det er igen Lars og Niels der afgør
hvad der er plads til.

U 9'erne
Her har vi 6 spiller på hverdage, 3 der
kommer fra Start Op holdet, og 3 helt
nye.
Desuden er der 1 på Start Op holdet.

U 11'erne
Her har 7 på hverdage, 2 "gamle" fra
sidste sæson, 1 fra Start Op holdet og
4 helt nye.
På Start Op holdet er der 4.

U 13'erne
Her har 11 spillere på hverdage, 7
"gamle", 3 fra Start Op holdet og 1
helt ny.
19

Vejgaard Bymidte 2 Vejgaard
•

•

Tlf. 98 11 01 33

Skolestien 7 - 9270 Klarup
Telefon 98 31 90 28
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U 15'erne
Her har 14 spillere på hverdage, 10 "gamle" og 4 helt ny spillere.

Sluttelig
Vi håber på en god sæson, med noget aktivitet i hallen for vores unge spillere.
Bestyrelsen

Årets ledertur til Skallerup Klit
Fortsat
Der blev lynhurtigt valgt forskellige
strategier - du holder
øje med de to plader, du tager de
næste osv. (og Gud nåde trøste dig
hvis brikken er på din plade og du ikke
ser den først). Vildt sjovt spil - og vinderne blev fundet og point uddelt.
Der var stadig håb for alle, idet det var
det samlede resultat der talte.

mange "hoppere" de ville stille med.
Hvis 2 personer hoppede 20 gange
gav det 40 point og hvis 4 personer
hoppede 20 gange samtidig gav det
80 point osv. Risikoen for at "hoppe i"
var jo også væsentlig større jo flere der
hoppede (og jo flere mænd der var involveret jo hurtigere gik det galt).

Nu viste det sig, at de mørke skyer var
drevet til Løkken, så vi for udenfor,
hvor Stig havde fundet et kæmpe sjippetov frem.

Det skal retfærdigvis siges at Allan
Christensen og Sanne hoppede flest
gange i træk omkring 140 hop men
Karen og Lene 2 gange hoppede over
100 hop, men ikke kom over 140 hop
- ØV.

Mændene vil nu hævde at dette var en
disciplin for pigerne, som med stor
sandsynlighed har brugt flere timer på
at sjippe end mændene. Men hvor
svært kan det være at hoppe over et
stykke reb?? Igen var der helt specielle regler. Holdet besluttede selv hvor

Jane lavede det bedste stunt - det var
lige ved at gå galt, da Jane faldt bagover og slog hovedet. Heldigvis klarede hun den med Panodil og rødvin
om aftenen :
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rundt, således det ikke var den samme
person der skulle retur. Det bevirkede
at vi ikke bare kunne tage den letteste
person, da denne også skulle være
med til at løfte en anden på vej tilbage.
Igen en underholdende disciplin der
indeholdt en vis risiko for deltagerne,
da ikke alle var lige gode til at holde
fast i arme og ben. Heldigvis fik vi
hverken brug for bårer, isposer eller
førstehjælp - selvom det ofte så sådan
ud.
Nu bliver jeg lige nødt til at nævne, at
der kom en uventet disciplin på
banen. Den hed "find Stigs bilnøgle".
For da Stig havde taget sjippetovet i
bagagerummet - var bilnøglen pludselig væk (og alle rekvisitterne til resten
af dagen lå i bilen). Det viste sig efter
lidt søgen, at nøglen var låst inde i
bilen - en disciplin kun Stig mestrer…..
Vi valgte derfor at indtage frokosten,
som bestod af pålægskagemand,
mens Stig kørte hjem for at hente en
reservenøgle - undskyld Stig - men
det skulle med.
Så kom skyerne og regnen igen, og vi
gik indenfor på squash banen - ikke
for at spille squash, men for at lege
"gæt en sang". Hvert hold skulle
synge en tilfældig sang - hvis sangen
indeholdt et udvalgt ord fra den rigtige
sang - som dommerne havde valgt gav det point og hvis man gættede
den rigtige sang var der jackpot. Det
gav lejlighed til flere grin, og vi var
taknemmelige for at der ingen sanglærer var til stede. En underholdende
disciplin hvor alle kunne være med.
Nu skulle vi ned i hallen og dyste i
"handicapløb", som gik ud på hurtigst
muligt at fragte en person rundt på en
opsat bane, halvvejs skulle der byttes
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Nu var der tid til at få sig en svømmetur, et bad, en gåtur til stranden eller
en lur på divaneseren - alt efter eget
valg, inden vi skulle mødes i restauranten til fælles middag. For os der har
deltaget en del gange, var spændingen uudholdelig. Var der lavet om på
rækkefølgen på buffeten - var der stadig de friterede løgringe og kunne
kokken stadig huske de 3 slags kød
han stod og skar. Ak - ja vi blev ikke
skuffet (eller gjorde vi…) alt var som
det plejede at være. Perfekt for folk
der ikke bryder sig om overraskelser :
Men det smagte godt og alle blev
mætte.
Nu begyndte uroen at brede sig for
visse herrer. Der var nemlig landskamp
(til en afveksling), så der var nogle
stykker der smuttede i baren i kælde-

ren hvor der var storskærm, mens vi
andre nød det sidste glad rødvin. Men
ak - vi manglede jo stadig en disciplin,
så vi skulle gerne have samlet alle i
mødelokalet - hvor der selvfølgelig
også var fjernsyn. Selv Dennis gik, om
end lidt modvilligt, med derover, da vi
sagde at der var fjernsyn. Og det var
heller ikke forkert - der hang et stort
flot fjernsyn, vi kunne bare ikke finde
kanalen med fodbold - en mindre detalje synes nogen. Nu er Stig jo kendt
for at være kreativ og fyldt med gode
(og dårlige) ideer. Så han fandt et
åbent vindue han hoppede ind af,
hvorefter han kom ud af en dør med et
stort fjernsyn på hjul - OG med fodboldkanalen i funktion. Dagens helt alt om uretfærdige dommer var
glemt…. Så vi fik set landskamp (og
jeg kan selvfølgelig ikke huske hvordan den endte….)
Den sidste disciplin, som vi manglede
var "Fup eller Fakta", hvor hvert hold
fik nogle ord, som de selv skulle finde
på troværdige forklaringer til. Vi havde

haft dagen til at finde på logiske forklaringer. Hvad tror du måske "retropulsion" betyder?? Betyder det: en
sygelig tilbøjelighed til at gå baglæns
eller betyder det en trang til at genanvende kasserede ting? Ja der kan du
selv se - det er slet ikke så let. Og flere
af deltagerne var udstyret med et perfekt pokerfjæs og andre med en
usædvanlig overtalelsesevne.
Efter at være blevet snydt og bedraget
af diverse forklaringer blev vinderen
fundet.
Det er således en kendsgerning at lyserødt hold vandt (ikke helt fortjent)
De fik gavekort til sportsbutik (vores
sponsor Sports Dress)og klapsalver.
Derefter var der stadig rødvin og kolde
øl til dem der havde lyst.
Tak for en rigtig god weekend. Det var
som altid sjovt og berigende at være
sammen på en anden måde, og med
nogle man ikke kender så godt. Til alle
frivillige ledere, kan jeg kun sige - tag
med næste år - det vil du ikke fortryde.
Lene Rantzau
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TØMRERMESTER

Poul
Mortensen
Værksted, Absalonsgade 26

Alt indenfor
Tømrer- og
Snedkerarbejde
Maskinsnedkeri
Isolering
Vinduer og døre
Totalentreprise

TRYK
16
SERIGRAFI
TRYK
16
SERIGRAFI
TLF. 98 15 78 30
Opstrengning af ketchere:

Leif Pedersen

98 16 28 12
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Dagvej 8
9220 Aalborg Øst

Klubmestre 2007

AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49
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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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Resultat af klubmesterskab 2007
Damesingle, M-række:
1.: Sandie Johansen
2.: Sanne Kristensen
Damedouble, M-række:
1. Malene N. Nielsen/Sanne Kristensen
2. Louise Todberg/Sandie Johansen
Herresingle, M-række:
1. Søren H. Olesen
2. Peter Frederiksen
Herredouble, M-række:
1. Frank Givskud/Dennis B. Sørensen
2. Simon Ditlev/Peter Frederiksen
Mixdouble, M-række:
1. Peter Frederiksen/Sanne Kristensen
2. Steffen E. Maagaard/Sandie Johansen
Mixdouble, A-række:
1. Rikke Thomsen/Torben Nielsen
2. Tine Lassen/Kent Thomsen
Herredouble, A-række
1. Niels Jacobsen/Palle Mørch
2. Ole Andersen/Alan Madsen
Herresingle, A-række
1. Palle Mørch
2. Alan Madsen
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Den aktuelle stilling i rækkerne
K

V U

T

Score

Pt

Jyllandsserien, Pulje 2
1. Aabybro
1. Bindslev-Tversted
1. Brabrand
1. Brønderslev 2
1. Sejlflod 1
1. Skive-Resen
1. St. Restrup 2
1. Vejgaard

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0
0
0
0
0

Serie 2, Pulje 4
1. Aars 2
1. Arden 2
1. Bislev-Nibe 1
1. Sofiendal 2
1. Svenstrup 3
1. Sønderup-Suldrup 1
1. Vejgaard 2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0
0
0
0

Serie 3. Pulje 2
1. Aalborg Studenterne 2
1. Bælum-Solbjerg 1
1. DFI, Dall-Ferslev 1
1. Lindholm 4
1. Seminarieskolen 1
1. Triton Aalborg 1
1. Vårst-Fjellerad 1
1. Vejgaard 3

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

0
0
0
0
0
0
0
0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den 18. september 2007
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Årets ledertur
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Sammensætning ungdomsudvalg 2007 - 2008
Formand:..........
U11:..................Henrik Johnsen......98 12 77 75 .......................johnsen@bolig.dk
U13:..................Helle Brundtø.........98 12 52 09.................lehbrun@hotmail.com

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 16-17.. ..Lise Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Onsdag 16-17....Lise Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Torsdag 16-17....Lise Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Lørdag 10-12...Lars Brøndum........98 16 85 28.larsbrondum@mail1.stofanet.dk
Lørdag 10-12...Niels Jakobsen ......98 78 06 55 .......niels_j_jakobsen@.adp.com
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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.

Registreret revisor
Flemming M. Nielsen

Revisorassistent
Lisbeth Nielsen

Vejgaard Revision ApS · Hadsundvej 65 · DK-9000 Aalborg · Tlf. 98 10 30 77
Fax 98 10 33 12 · fmn@vejgaardrevision.dk · www.vejgaardrevision.dk

