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Velkommen til
en ny sæson i VBK!
Indledningsvis vil jeg starte med
at byde såvel nye som gamle
medlemmer velkommen til en ny
sæson i Vejgaard Badmintonklub. Jeg håber at alle har nydt
sommerferien og er klar til at
give den hele armen på badmintonbanen og i klubben.
Jeg kan orientere om at klubben
har fået ny hjemmeside, adressen er den samme, men designet er nyt. Du kan se den på
www.vejgaardbk.dk. Der kan
læses mere om de nye funktionaliteter inde i bladet.
Igen i år kan jeg kun opfordre til
at melde sig til lidt frivilligt arbejde i klubbens regi. I år belønnes vore frivillige ledere med
middag på papegøjehaven med
efterfølgende show med Amin
Jensen.
Vores klub er bygget op omkring
det frivillige arbejde og hvis det
hænderne forsvinder, ja så gør i
sagens natur også de ydelser vi
kan tilbyde.

om motionisterne, ungdommen
og seniorerne.
Jeg håber alle får en rigtig god
badmintonsæson!
Venlig hilsen
Formand
Else Rantzau

Vi klær dig
på TOPPEN!
SALON

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

98 12 35 07

Inde i bladet kan I læse mere
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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

JULEARRANGEMENT OG
BOWLING I VEJGAARD BK
Lørdag d. 6. december 2008 afholder Vejgaard BK et julearrangement for alle klubbens medlemmer.
Dagens program:
10.00: Forældre/barn badminton
12.00: Frokost i cafeteriet
14.00: Bowling i Seaport Bowling Center
Der vil komme til at hænge en tilmeldingsliste i cafeteriet, når
tiden for arrangementet nærmer sig.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig dag i Vejgaard.

Vel mødt :-)

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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Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV
Telefon 46 91 40 20
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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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Et lille overblik
over den nye sæson
Da sæsonen for alvor kom i
gang den 19. august - efter jeg
var kommet hjem fra ferie - begyndte en måneds hård træning
rettet mod at komme i form til
den første holdkamp der blev afviklet den 20/9-2008. I denne
måned frem til holdkampen har
træningen bl.a. budt på distanceløb, intervalløb, sikkerhedstræning, taktiske overvejelser i
rene doublers defensiv og i servemodtagningen i mix og doubler samt selvfølgelig, almindelige
spillerunder. Desuden har der
også været afviklet en træningsweekend oppe i Hanherred Feriecenter i Fjerritslev. Der var
rigtig mange der deltog og vi fik
en super weekend deroppe.
Nogle vil måske mene den var
lidt hård…
Vores målsætning for denne
sæson vil være følgende:
O Jyllandsserien: Kvalifikation til
oprykningsspillet gennem en
1.-3. plads i grundspillet.
O Serie 1: Det samme som målsætningen er for jyllandsserien.
O Serie 3: Holdet skal rykke op
i serie 2
Målsætningen for alle tre hold er
sat ud fra at vi kan stille stær-

kest op til hver kamp. På grund
af vi har fokus på grundspillet,
har vi valgt først at snakke om
slutplaceringer og oprykning til
vi har færdigspillet hele grundspillet for henholdsvis jyllandsserien og serie 1.
I skrivende stund skal det siges
at vi desværre tabte her den
20/9 med serie 1 og 3. Dog vinder jyllandsserien. Er dog ikke
så bange for disse "dårlige" resultater for serie 1 og 3 da alle
kæmpede r…. ud af bukserne
og viste den rette vilje selvom
der var mange skader og vi var
hårdt ramt rent opstillingsmæssigt. Det var super at se. Men
sæsonen er lang og dermed
også mange kampe der mangler at blive spillet både ude som
hjemme. Derfor kunne jeg da
godt tænke mig at se endnu
flere tilskuere til vores hjemmekampe når vi spiller hjemme.
Jeg hænger en kampoversigt op
hurtigst muligt i de glasskabe
der hænger lige inden indgangen til hallen, så alle kan se
hvornår vi spiller : håber på
endnu mere støtte.
God sæson til alle
Rasmus Hundrup
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Så er sæsonen
startet op igen
Der har igen i år været stor tilstrømning til ungdomsafdelingen,
så pt. er der små 70 børn tilmeldt
incl. dem der spiller om lørdagen.
Det har bevirket at vi har måtte
åbne for en time mere om torsdagen, så vi her igen starter kl. 15.
Da vi sluttede i foråret var vi stadig
i den situation, at der ikke var nogle
der ønskede at være ansvarlig for
ungdomsafdelingen, men bestyrelsen beslutning om ikke at lukke afdelingen ned, står indtil videre fast
, 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..
Træningen er ikke opdelt efter hverken alder eller nivue, men det lykkedes normalt at få fordelt spillerne
rundt på banerne, og trænerne cirkulere så rundt mellem dem, så
alle får en fornuftig time i hallen
På trænersiden har vi gjort det, at
der er 2 på til alle timerne.
Sus (Jacob) som trænede sidste
sæson har i år tirsdag og onsdag
Alan har torsdag.
Karina en af vores gamle ungdomsspillere, som tidligere har
trænet ungdommen, er vendt tilbage og er der alle dagene.
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Der er i år tilmeldt et U15D hold,
idet to forældre, Helle og Kent, som
er aktive omkring U15 og U13 spillerne vedr. de Åbne turneringer og
forældredagen sidste sæson, bestemte sammen med spillerne, at
de ville have et hold med igen i år.
Spillerne er der, holdet blev tilmeldt
og er parate til at komme ud at
spille nogle kampe henover vinteren, så det bliver spændende at se
hvordan det spænder an.
Derudover er der ikke planlagt
andet indtil videre, men 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.
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.dbf-nordjylland.dk her er turneringerne opslået på forsiden..
Selve proceduren vedr. tilmeldingen er indtil videre, at Alan kontaktes indtil videre på mail eller telefon
98101838 for nærmere oplysning.
Nu er mulighederne ridset op, så
nu ligger bolden hos forældregruppen som bestemmer hvor stor aktivitet vi skal have for vores
ungdomsspillere.

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 3 spiller på hverdage, .
Desuden er der 4 på Start Op holdet. Hvor der også er 6 U7
U 11’erne
Her har 8 på hverdage.
U 13’erne
Her har 23 spillere på hverdage,
heraf er 13 helt nye

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.

U 15’erne
Her har 19 spillere på hverdage, 10
"gamle" og 9 helt ny spillere.

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

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

U 17’erne
Her er der 4 spillere, heraf 1 ny
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Aktivitetskalend
Oktober
1
2
3
4 SSU Turneringskamp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12

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

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

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

der 2008 - 2009

nuar

ringskamp

ne

Turneringskamp

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

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

April
1 Hallen er lukket
2 Hallen er lukket
3
4 Klubmesterskaber
5 Klubmesterskaber
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 USU Afslutning
26
27
28
29
30
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Baneplanlæggeren/
Kassereren
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 20 nye
motionister.
Da der er flere der er stoppet , har
vi pt. 6 ledige baner, men der er
mange der søger baner, så mon
ikke vi får de sidste fyldt op hen ad
efteråret.
Ungdomsafdelingen ser også fornuftig ud, der er flere spillere end
sidste sæson, og vi
har åbnet for en time mere om torsdagen og banerne er stort set fuldt
besat, så det er jo fint.
Hos turneringsspillere ser det
også fornuftig ud, og der kommer
stadig nye spillere til, så de må
snart melde fuld hus
Så vi håber, at der igen i år, bliver
fuldt hus i den kommende sæson.
Kontingentopkrævningen
blev
skubbet en måned pga. EDB problemer, men de fleste er udsendt
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
14

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.
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 følgende mailadresse: 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

Lidt at tænke over
1. Hvad kom først: Den første rette linie, eller den første linial?
2. Hvorfor skal man trykke ’start’ for at lukke Windows?
3. Når blinde mennesker bruger mørke solbriller,
hvorfor bruger døve så ikke ørepropper?
4. Hvis kærlighed gør blind, hvorfor er frækt undertøj så populært?
5. Hvorfor skal man have aftale for at besøge en synsk?
6. Hvis man smelter tør-is, kan man så tage bad uden at blive våd?
7. Hvad kalder man kagepausen på et te-pakkeri?
8. Er der et andet ord for synonym?
9. Hvorfor er ’forkortelse’ sådan et langt ord?
10. Må amfibiedyr vente med at gå på land indtil en time efter,
at de har spist?
11. Krymper bomuldsmarker efter regnvejr?
12. Hvorfor er der redningsveste under flystolene,
når det havde været bedre med faldskærme?
13. og burde der så ikke tilsvarende være faldskærme under sæderne
når man er ude at sejle?
14. Synes kyllinger, at gummi-mennesker er sjove?
15. Hvordan kommer fyren der kører sneploven, på arbejde om morgenen?
16. Er sterilitet arveligt?
17. Hvis 7-Eleven har åbent døgnet rundt, 365 dage om året,
hvorfor er der så lås på dørene?
15

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

-Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet,
men får en langt bedre udsigt.
Ingrid Bergman
Enhver kvinde bør have 4 dyr i sit liv.
1 tiger i sengen.
1 jaguar i garagen.
1 mink i skabet..
Og 1 abe til at betale det hele.
Vorherre har har sat grænser for for forstanden, men åbenbart ikke for
dumheden.
(Voltàre)
Mange mennesker giver penge ud, de ikke har, til ting, som de ikke har
brug for, for at imponere folk, som de ikke kan lide.
Succes giver venner, modgang prøver dem.

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 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - prepres@antonsenbogtryk.dk
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Vejgaard Badminton Klub har fået
opdateret klubbens hjemmeside
I løbet af sommeren er VBK's sædvanlige hjemmeside blevet erstattet med en lidt nyere model for det
første for at gøre det nemmere at
opdatere siden regelmæssigt og
for at give klubbens spillere et fælles sted at lægge informationer til
spillere og trænere ud. Hjemmesiden er bygget op omkring et Content Management System kaldet
Joomla for de tekniske er det udviklet i php med en mysql database
til at lagre sidens informationer i.
Nu skal tingene heller ikke blive alt
for tekniske så vil forsøge at holde
mig til den generelle funktionalitet
på den nye side.
Siden indeholder pt. Følgende
komponenter:
O Et fora som kan benyttet til sjove
indlæg og intern kommunikation
i klubben.
O Et billede arkiv hvor alle VBK
folk har registreret sig har et personligt billede arkiv samt at
klubben har 2 arkiver et til officielle billder fra arrangementer og
et til billder fra fester og mere
sociale arrangementer som kun
kan ses af medlemmer som er
logget ind.
O Artikel system som gør at alle
kan tilføje en artikel når man er
logget ind pt. Er der 4 VBK's
som har rettigheder til at godkende artikler således at de lige
bliver læst igennem inden vi
viser det til hele verden. Linket

til "tilføj artikel" findes i bruger
menuen til venstre på siden.
O Arrangements kalender hvor
alle officielle og knap så officielle arrangementer kan tilføjes
således at vi altid har 1 sted at
kigge efter datoer på i stedet for
primært at have det i mails eller
på papir som vi har nu.
Der findes allerede en masse informationer på siden bla. gamle udgaver af DROP, kamp referater fra
denne sæsons kampe, kamp program for alle senior holdene og
meget meget mere. Hvis du ikke allerede har registreret dig på siden
så gå ind på www.vejgaardbk.dk og
registrer dig. Hvis der er nogle stykker derude der har lidt svært ved at
finde noget på siden, har forslag til
forbedringer eller blot synes siden
mangler noget indhold så skriv til
tommy.bitsch@gmail.com.
Der er et par tiltag i gang for at få
mere nyttig information på siden
f.eks. kamp håndterings system,
holdopstillinger til kampene og
meget mere er på vej.
Vi håber, at mange af jer vil benytte
hjemmesiden som stedet hvor informationer om VBK findes og
lægges op så det kan blive et fælles samlings punkt for os alle sammen.
Tommy.Bitsch
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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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Den aktuelle stilling i rækkerne
K V U

T

Score

Pt

Jyllandsserien, Pulje 1
1. Vejgaard
2. Svenstrup 2
3 Vorup
3.BK Aalborg 3
5. Hjørring
5. Sejlflod1
7. Frederikshavn 2
8. Bindslev-Tversted 1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

9-4
8-5
7-6
7-6
6-7
6-7
5-8
4-9

3
3
2
2
1
1
0
0

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

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

11-2
11-2
11-2
7-6
6-7
2-11
2-11
2-11

3
3
3
2
1
0
0
0

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

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1

8-0
8-0
5-3
5-3
3-5
3-5
0-8
0-8

2
2
2
2
0
0
0
0

U 15 D. Pulje 3
1. Bislev-Nibe U 15 1
1. 3S Himmerland U15 2
1. RKG-Klarup U15 2
1. Lindholm U15 3
1. Vejgaard U15 1
1. Triton Aalborg U15 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

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den 4. oktober 2008
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Kampstatistik
Antal
kampe Spillernavn

AAntal
kampe Spillernavn

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

20
18
14
14
14
10
8
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Kenneth Svensson
Thomas Mortensen
Flemming Jensen
Allan Nielsen
Rikke Høgaard Kristensen
Martin Kristensen
Henrik "Günther" Nielsen
Ib Larsen
Sanne Kristensen
Rasmus Hougaard
Peter Frederiksen
Dennis B. Sørensen
Sandie Johansen
Mads Kristensen
Malene N. Nielsen
Simon Ditlev
Frank Nielsen
Anni Rold Kristensen
Anne Rodil
Tommy Bitsch
Gitte Rold Kristensen
Lisbeth Møller
Dennis Sørensen
Anders Vestergaard
Søren Olesen
Louise Todberg
Allan Pedersen
Sine S. Neergaard
Casper Madsen

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

Adresseændring ?
Husk at meddele flytning hurtigst muligt.
Send en e-mail til: alan.madsen@mail.tele.dk
eller ring til Alan Madsen på telefon 98 10 18 38
eller aflever denne kupon i udfyldt stand i Cafeteriet.
Navn:
Adresse:

Fødselsdato:
Telefon:

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

