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Vi klær dig
på TOPPEN!

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

9988  1122  3355  0077

S A L O N

omklædningsrum samt klubloka-
lerne, skulle der være noget, bedes I
sende en mail til mig på ovenstående
adresse, så bliver den straks sendt
videre til skolen. 

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

Skulle det nye lys der er sat op her i
løbet af sommeren gå ud, så er det
ikke en fejl ved lyset, men manglende
aktivitet på banerne, lyset er nemlig
styret af en bevægelsesføler, så er
der ikke nok bevægelse i hallen, så
er der ingen lys.

Venlig hilsen
Bestyrelsen 

Der skal snakkes og fortælles hvad
der er sket i løbet af sommeren.
Hvornår har folk haft ferie, hvor er fe-
rien gået hen og har der været godt
vejr i ferien. 

Hvordan ser formen ud, har makke-
ren haft løbeskoene fremme, og hvad
har man selv gjort for at holde for-
men i gang.

Ketcherne har jo ligget stille i et par
måneder, og alle slag som lå på lin-
jerne før sæsonstop ligger nu en
meter udenfor. Så der er kun en ting
at gøre, nemlig træning, og så må
sæsonen vise om der er trænet godt
nok. 

En ting er sikker, det kommer til at
gøre ondt i arme og ben, når en ny
sæson går i gang.
Så er der målsætningen, hvad er den
for den nye sæson? 

Kommer man for at hygge sig med
vennerne, eller er målet at komme på
hold i år? Uanset hvilken målsætning,
så er alle velkomne i Vejgaard Bad-
minton Klub.
Vejgaard Badminton Klub ønsker alle
en god sæson.

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,

En ny sæson fløjtet i gang
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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

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

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

Th. Olesen Løkkens Vej 2

9200 Aalborg SV

Telefon 98 16 49 96 

Hadsundvej 29
9000 Aalborg
Telefon 98 16 68 00
Telefax 98 16 63 55
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"Vigtigt når modstanderen er Mads
Kolding og er 2 meter og 10 høj!"

Hvordan synes du "Dinni's disko"
klarede det musikalske i løbet af afte-
nen?

"Dybt skuffet over at de ikke ville
spille "Aston martin 66" men så er
det jo godt at vi havde martin med så
han kunne synge den for os!
Derudover gik det rigtig fint, men
man skal ikke høre så meget efter en,
der ikke kan hører forskel på VLTJ
eller Himmelhunden! UPS…"

"Det var den sædvanlige høje
klasse... Havde helt glemt jeg skulle
skaffe en af deres T-shirts!"

Hvor lang tid bruger en gennemsnits-
dansker (køn: mand) på at binde et
slips?

"Et slag på tasken! 1 time. Dog kun 3
kvarter hvis man har sin bærbare
computer med internet siddende på
skødet imens!"

Har du yderligere kommentarer?

"Tak for en fed tur! Håber virkelig der
er lige så mange og flere til der vil
med igen næste år! Derudover skal
der lyde en Tak til Anni, Gyda og Tor-
kild for lån af hytten inden festen gik i
gang!"

4. april drog en stor flok seniorspillere
fra Vejgaard afsted til LM i Vejen.
DROP fulgte dem på tæt hold for at
se, hvordan sådan en weekend for-
løber. Nedenunder følger nogle af de
kommentarer, som DROP's reporter
fangede i farten. For der var fart på
VBK spillerne, som spillede masser
af kampe og var en toneangivende
faktor under aftenens/nattens festlig-
heder.
Hvordan synes du, at dommerbordet
klarede sig?
"En general karakter må ligge i den
høje ende, vi blev jo færdig før tid lør-
dag, og det er en vigtig detalje da det
jo fremmer festlighederne. en der
skal nævnes at det måske er knap så
smart at møde op til stævnestart
uden hverken printerpapir eller kugle-
penne ;-)"

Hvor lang tid skal man have sine
kontaktlinser i, førend man ikke kan
se noget mere?

"Har hørt at man mister synet i
24´ende time!"
"Tror umiddelbart ikke det var linser-
nes skyld synet var sløret ;)"

Hvor vigtigt er det, om nettet har den
rette højde, hvis man har svært ved i
forvejen bare at ramme banen?
"Det er utrolig vigtigt!!!! Der må ikke
være for meget der kan forstyrre så
man mister koncentrationen!!!! Det er
jo derfor man ikke kan ramme
banen!"

DGI Landsmesterskab i Vejen - april 2009
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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 eventu-
elle 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. I den forbindelse vil jeg
henvise til vores kalender på midter-
siderne, der er alle de kendte aflys-
ninger sat ind, så man har mulighed
for at få det i sin egen kalender.

Opråb !!!!!
Der mangler cafeteriepassere !!!!!

Derfor vil der igennem sæsonen ske
det, at man vil møde en låset dør til
cafeteriet.
Det er mandage og onsdage det er
galt med, så er der nogle spillere
disse dage, der vil tage en tørn, så
kontakt Grete Jensen på
tlf.98129521, og hør hvad sådan en
tjans indebærer, så vi igen får mulig-
hed for at komme op og få væskeba-
lancen på plads efter de drabelige
kampe på banerne. Ikke mere for
denne gang, håber alle for en god
gang badminton i den nystartede
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 16 nye mo-
tionister. Da der er flere der er stop-
pet , 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 fornuf-
tig ud,  der er flere spillere end sidste
sæson, og vi har åbnet for en time
mere om tirsdagen  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 skub-
bet en måned pga. EDB problemer,
men de fleste er udsendt medio sep-
tember, så når vi når hen først i 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 des-
uden lidt billigere for klubben i gebyr.

Baneplanlæggeren/kassereren
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et par duracellbatterier i løbet af nat-
ten. For det her glædede han sig til.

Nemlig en dybt grotesk løbetur på 4
km. Alle kæmpede sig igennem, men
ingen roste turen yderligere. Hele lør-
dag formiddag og eftermiddag dyg-
tiggjorde vi os i badmintonspillet
(halv hårdt) og sluttede af med en
svømmetur. Men så kom aftenen,
hvor der var arrangeret en række af
fremragende små konkurrencer. Flere
af os havde set frem til et godt spil 2-
krone. Men det synes Henrik ikke, vi
skulle nyde. For hvem gider spille
mod en, der rammer på samtlige
kast. Dyb respekt og godt der ikke
var øl på højkant. Jeg kan ikke
huske, hvem der vandt dette, men
det var ikke vores gruppe, så kan det
jo være lige meget.

Nu var vi kommet frem til aftenens
højdepunkt, nemlig bowlingen. Der
blev gået til den, og der blev kastet
en masse eder ud i luften, og også
store jubelråb, når nogen lavede
strike med den røde kegle forrest.
Det der blev lagt mest mærke til var,
at drengene fik tæsk af en af pigerne,
der lavede aftenens bedste runde.
Godt gået Anni.

Aftenen endte i byen, hvor diverse
barer blev indtaget. Der skete des-
værre ikke de store skandaler. Ærger-
ligt.
7.30 søndag.. ja klokken var ikke
mere, da vi igen blev tvunget ud på 4

Pludselig får man som ny i klubben
den opgave at skrive et indlæg om
træningslejeren. Så er spørgsmålet
nu, hvad skal man fokusere på. Er
det den suverænt gode saftevand a
libitum, selve træningen, morgen-
løbet eller hyggen. 

Men man kan jo starte med fredagen,
hvor vi lige efter ankomsten blev
tæsket igennem i hallen. Dejligt med
5 baner og ikke kun 4.

Hyggen startede derefter med øl og
spil (besserwisser, sequence og
poker). Her skal siges, at coach igen
tabte stort i poker. Jeg hører som ny i
klubben, at det er ved at være en tra-
dition. Alle gik deres i seng undtagen
nogle få, der skulle ned og tjekke de
hårde steder ud i Fjerrislev. Mens
andre drak sig under hjemme og ef-
terfølgende vækkede deres meget
fornuftige værelseskammerater med
larm og snorken.
Da klokken var 7.12 lørdag ringede
den første mobil på værelset og
coach sprang op. Han må have slugt

Træningslejr 2009/10 i Vejgaard
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km. Jeg var lidt langsom om at
komme af sted, da jeg skulle hive
Dennis med. Men vi nåede ikke langt
ud før resten af Vejgaards bedste folk
kom tilbage mod hallen med et
kæmpe smil (alle kan da løbe 4 km
på 10 min). Vi tænkte det var lidt
mærkeligt, men vi gjorde vores og
løb ruten i god stil : 
Da vi igen kom i hallen, var der
måske kun en, der kunne gå rigtigt
grundet weekendens træning. Jern-
manden mads, han laver vist ikke
andet end at træne. Så den stod på
lidt hockey opvarmning og derefter
volleyturnering.

Vi havde nu i 3 uger hørt på coach og
hans fremragende evner indenfor
denne disciplin. Men vi fik et stort
chok, da vi fandt ud af, at hans hold
tabte kæmpe stort. Og de føromtalte
evner skulle vi se langt efter. Men det
var hyggeligt, hvilket ikke kunne
siges om den efterfølgende badmin-
tontræning. Der var få, der kunne be-
væge sig. Vi kom dog igennem og
kunne som en afslutning på weeken-
den nyde flere kander af den fremra-
gende røde saft. Den skal de altså
have ros for i Fjerrislev.
Men alt i alt en god weekend, hvor vi
fik spillet en masse og dyrket det so-
ciale.  Poul

Fredag eftermiddag var der afgang fra
Aalborg for 22 forventningsfulde
Vejgård-folk med destination: Fjerrits-
lev. Her skulle årets træningslejr finde
sted, og mange frygtede på forhånd
trænerens program, som har budt på
adskillige løbeture samt hårde timer i
hallen, når vi tidligere har været af
sted. Det blev lige så hårdt som for-
ventet! Og sjovt…

Fredag startede med 2 timers træning
i hallen, hvorefter der var lækker af-
tensmad; her viste Fjerritslev sig fra
sin gode side. Ellers kunne aftenen
byde på hygge og diverse spil, og for
enkelte virkede Fjerritslevs natteliv til-
trækkende, hvorfor de bevægede sig
ned i byen og indtog "El Rico"! Et
mexicansk inspireret værtshus midt
ude på bøh-landet, hvilket må siges at
være lidt en pudsig kombination. Det
satte i hvert fald et så afgørende præg
på de tre natte-entusiaster, at de
havde glemt koden til døren, da de
kom hjem, og derfor måtte ringe til
Malene for at få koden oplyst. Der var
for stor frygt for Sanne til at turde ringe
til hende, så Malene virkede åbenbart
som et mere sikkert valg! Men hele
værelset, hvor Malene sov (inklusiv
Sanne!) blev alligevel vækket, så vi
takker de tre "El Rico"-fanatikere
mange gange!Nu begynder det så at
blive hårdt. For lørdag morgen ven-
tede en løbetur på et MEGET tidligt
tidspunkt, nemlig halv otte.

Fortsættes på side 14

Vejgaards
træningslejr 2009
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Oktober
1
2
3 SSU Turneringskamp

4
5
6
7
8
9 
10 Ledertur

11
12
13 
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29 
30
31 SSU Turneringskamp

November
1 USU/SSU Turneringskamp

2
3 
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13 
14USU/SSU Turneringskamp

15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28 SSU Turneringskamp

29
30

December
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12 SSU Turneringskamp

13
14
15 
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 Julelukket

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 
15
16 USU/SSU T

17
18
19
20
21 
22
23
24
25
26 
27 
28 
29
30
31

Aktivitetskalend
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nuar

Turneringskamp

Februar
1
2 
3 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 
16
17
18
19
20
21 SSU Turneringskamp

22
23
24
25 
26 
27
28 

Marts
1
2
3 
4 Generalforsamling

5
6
7 
8
9
10
11
12
13 USU/SSU Turneringskamp

14
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 Landsmesterskaber

5 Landsmesterskaber

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

der 2008 - 2009
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samme : Efter bowlingarrangementet,
hvor vi i 2 timer var udsat for forældet
technomusik (som visse spillere påfal-
dende nok kunne danse professionelt
til?!), lokkede Fjerritslevs natteliv, hvor
førnævnte "El Rico" indledningsvist
blev indtaget, hvorefter turen gik til det
famøse Crazy Daisy. Generelt må man
sige, at turen til Fjerritslev mest af alt
mindede om en tur tilbage i tiden :  
Søndag bød atter på en morgenløbe-
tur halv otte, og denne gang var vi
presset, for alkoholen havde sat sit
spor. Men alle kom af sted, og det må
i sig selv være en succes! Træningen
søndag var også præget af lørdag
nats høje aktivitetsniveau, men der
blev alligevel spillet både fjerbold og
volleyball. Formen må også siges at
være pudset af, så nu er vi ved at være
klar til holdkampene, hvor vi skal vise,
at vi er tre oprykninger værd!

Træningslejren 2009 må opsumme-
rende siges at være en stor succes.
Nogle kom hjem med en bedre form,
andre med hippiebriller fra diskoteket,
andre igen med vabler og nogle med
en patologisk angst for morgenløbe-
ture, men alle havde en sjov lejr, hvor
træneren havde sørget for god
træning.      

Sandie

Puha puha puha. Men alle overlevede
og kom endda videre i dagens pro-
gram, da vi mødte op til tre timers
træning i hallen efter morgenmaden.
Her var der fokus på single-træning,
hvilket har bidraget til store forhåbnin-
ger om, at vi i år får hevet en del sing-
ler hjem! Efter frokosten var der atter
3 timers træning, som startede med et
indslag fra klubbens nye "dødsmetal"-
mand (til Bøckers store glæde, idet
han nu har en at dele sin dårlige mu-
siksmag 
med :): Poul, som introducerede et spil
ved navn "Død-ved-Kølle". Det gik i al
sin enkelhed ud på at sigte efter en
holdkammerat og så ellers tyre tem-
melig hårdt til en skumgummibold
med ketsjeren!!  En fantastisk leg med
gode muligheder for at udleve aggres-
sive tendenser - det var nu ret fedt! 
Træningen var ellers super god, og
træneren havde mange gode og rele-
vante øvelser. Sidst på eftermiddagen
var der udsolgt hos de fleste spillere
samt mange små-skader, så det var
rart, at den resterende del af lørdagen
bestod af mad, hygge, bowling og for
de flestes vedkommende: en ordent-
lig brandert : Kombinationen af
bowling og alkohol betød, at nogle
spildte øl på banen, andre kastede
kuglen i den forker retning, og der var
endda enkelte som direkte væltede,
mens de var i gang med at få sendt
kuglen af sted! Fjerritslev vil nok ikke
glemme Vejgård-folket lige med det

Vejgaards træningslejr 2009
fortsat fra side 11
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ned, så er det svært at starte det
hele op fra bunden igen..

Træningen er ikke opdelt efter hver-
ken alder eller nivue, men det lykke-
des normalt at få fordelt spillerne
rundt på banerne, og trænerne cirku-
lere 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 er desværre stoppet, da det
kneb  med tiden.
Karina fortsætter, og står for trænin-
gen onsdag og torsdag.
Bjørn som er ny træner er sammen
med Karina onsdag.
Alexander, der er U17 spiller er hjæl-
petræner om torsdagen.
Tirsdag er det Alan der træner de to
timer.

Så er sæsonen startet op igen.

Der har igen i år været stor tilstrøm-
ning til ungdomsafdelingen, så pt. er
der små 90 børn tilmeldt incl. dem
der spiller om lørdagen.
Det har bevirket at vi har måtte åbne
for en time mere, i år om tirsdagen,
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 afdelin-
gen ned, står indtil videre fast , da vi
ved der er en masse børn som øn-
sker at have muligheden for at kunne
komme i hallen og spille en gang
badminton, og hvis vi først lukker helt

Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49

Ungdom
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Der er igen i år tilmeldt et enkelt hold.
I år er det et U17D hold, da vores
U15 hold fra sidste år er rykket op
som U17'ere.
Holdet sidste år gjorde det i øvrigt
rigtigt flot, idet de vandt deres pulje
og blev nr. 2 ved de afsluttende Nor-
djyske Mesterskaber. 
Holdet ledes af  to forældre, Helle og
Kent, som sidste år også var aktive
omkring U17 og U15 spillerne vedr.
U15 holdet, de Åbne turneringer og
forældredagen. 
Spillerne er der, holdet er tilmeldt og
er parate til at komme ud at spille
nogle kampe henover vinteren, så
det bliver spændende at se hvordan
det spænder an i år vor de er rykket
en tand op.

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, og der er økono-
miske midler efter aftale.
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt
i vores medlemmer, men de kan
være aldersopdelt, så er der nogle
der vil noget med spillere i de for-
skellige årgange, så kom frem, så må
vi fordele tid og ønsker efter behovet.
Vi har også nogle naboklubber i om-
rådet 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 lo-
kaler og finde hallen og se hvad der
er af ledige tider i hallen til et eventu-
elt arrangement.
Sidste sæson havde vi nogle lør-
dagsamlinger for vore U15 og 17
spillere. Det var en kæmpesucces, så
det vil vi prøve at bygge videre på i
det nye år, men det kræver noget op-
bakning

Deltagelse i de Åbne turneringer er
på samme betingelser som sidste år.
Klubben betaler tilmeldingen, foræl-
drene 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 ind-
til 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.

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 op-
lysninger om klubben findes.

Babyton
Vores Babyton for de mindste, kører
sideløbende med vores Start Op hold
lørdag fra klokken 10.
Det er i øjeblikket ikke nogen aktivitet



17

i denne gruppe, men er der nogen
der vil ha sat noget i gang, så er der
afsat tid til det.

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

U 9'erne
Her har vi 2 spiller på hverdage, .

Desuden er der 8 på Start Op holdet.
Hvor der også er 6 U7

U 11'erne
Her har 12 på hverdage. 

U 13'erne
Her har 18 spillere på hverdage,
heraf er 7 helt nye

U 15'erne
Her har 27 spillere på hverdage, 15
"gamle" og  12 helt ny spillere.

U 17'erne
Her er der 14 spillere, heraf 3 ny spil-
lere.

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

Cafeteriet lukker

Eller næsten. Det har i år ikke været muligt at skaffe folk til at passe cafeteriet
alle mandage og onsdage, og man kan derfor risikere, at det ikke er muligt at
komme op og håne sin modstander over en kold pils eller vand efter en god
omgang badminton. Dette kan DU og din makker dog ændre på ved at tage
nogle aftener ud af kalenderen og bidrage med noget hygge. 

Cafeterietvagt hvordan og hvorfor?
Vejgård Badminton Klub har altid været kendt for det sociale liv, en vigtig del at
dette har været grundlagt af frivilligt arbejde fra en række personer og ikke
mindst cafeteriavagterne, der sørger for, at der er mulighed for en kold øl eller
vand efter motionen. Vi, bestyrelsen, mener derfor også, at det er en skam, at
vi i år ikke har kunnet skaffe vagter til alle mandage og onsdage, hvorfor cafe-
teriet holder lukket disse dage.Du kan dog teame op med din makker eller en
anden og melde jer til at tage en tørn, så festen lever videre. Kontakt Grete
Jensen på tlf. 98129521 for at høre nærmere. Bestyrelsen
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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
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antonsen
bogtryk/offset
lundbyesgade 30 - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - prepres@antonsenbogtryk.dk
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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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K V  U T Score Pt

Danmarksserie, Vest pulje 2
1 Viby J. 2 (N) 1 1 0 10-3 3 
2 Beder-Malling 1   1 0 8-5 3 
3 Triton Aalborg 3 (O  1 1   0  7-6 2 
3 Skovbakken 3 1 1 0       7-6 2 
5 Vejlby 1 0 1 6-7 1 
5 Team Hjørring 2 (O) 1 0 1 6-7 1 
7 Vejgaard (O) 1 0 1 5-8 0 
8 Randers3 1 0 1 3-10 0 

Jyllandsserie,Pulje 2
1 Skødstrup 1 1 0 0 11-2 3 
2 Viborg 1 1 0    0 8-5 3 
2 Olympia 1 1    0    0 8-5 3 
4 Frederikshavn 2 1 1   0    0 7-6 2 
5 Aabybro 1    1    0    1 6-7 1 
6 Vejgaard 2 1   0    0    1 5-8  0 
6 Brønderslev 2 1   0    0    1 5-8  0 
8 Triton Aalborg 4 1 0    0    1 2-11 0 

Serie 2. Pulje 2
1 Svenstrup 3 1 1    0    0 11-0 3 
2 Hadsund 1 1 1    0    0 8-3 3 
3 Vejgaard 3 1 1    0    0 6-5 2
4 Team Hjørring 5 1 0    0    1 5-6 1 
5 BK Aalborg 6 0 0 0 0 0-0 0 
5 Løgstør 1 0 0    0   0 0-0 0 
7 Arden 2 0 0    0    1 3-8 0 
8 St. Restrup 3 1   0    0    1 0-11 0 

U17D, pulje 1
1 Bislev-Nibe U 17 1 0  0    0    0 0-0  0 
1 Hals U17 2 0  0    0    0 0-0  0 
1 Skalborg U17 1 0  0    0    0 0-0  0
1 Skovsgaard-Brovst U 17 2 0  0    0    0 0-0  0
1 Skørping U17 1 0  0    0    0 0-0  0
1 SVIF-Sulsted/Vestbjerg U17 1 0  0    0    0 0-0  0
1 Vejgaard U17 1 0  0    0    0 0-0  0
1 Vester Hornum U17 1 0  0    0    0 0-0  0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den  25. september 2009

Den aktuelle stilling i rækkerne
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Antal 
kampe Spillernavn

422 Kenneth Svensson
418 Thomas Mortensen
416 Allan Nielsen
416 Flemming Jensen
348 Mads Kristensen
338 Sanne Kristensen
188 Rasmus Hougaard
154 Dennis B. Sørensen
152 Peter Frederiksen
152 Sandie Johansen
120 Malene N. Nielsen
80 Frank Nielsen
78 Simon Ditlev
70 Anni Rold Kristensen
68 Tommy Bitsch
66 Anne Rodil
66 Gitte Rold Kristensen
54 Lisbeth Møller
52 Dennis Sørensen
50 Anders Vestergaard
46 Louise Todberg
40 Allan Pedersen
38 Sine S. Neergaard
30 Dann Olesen
30 Søren Olesen 
30 Henrik Birk
28 Ole Daniels
28 Søren Frederiksen
26 Casper Madsen
24 Anita Bøgelund

Antal 
kampe Spillernavn

22 Henriette Sørensen
20 Martin Thomsen
20 Martin Andersen
18 Kim Nygaard
18 Jakob Brøndum
12 Louise Møller 
4 Peter Corneliussen
2 Bo Jacobsen

Opdateret den 07-03-09

Kampstatistik



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:



Revisorbranchemyte:

Fejl! 
“Ferie? Nej, desværre ikke....
vi er midt i statusperioden!”

eller “Nej, vi har moms!”
Måske, men status og moms

forstyrrer ikke vores 
arbejdsrytme.

Det er et spørgsmål om plan-
lægning og velopdragne kunder,

og begge dele er synonymt 
med Vejgaard Revision. 

Interesseret i et job med tid til
ferie? - eller måske at blive

kunde hos en revisor der også
holder ferie:

www.vejgaardrevision.dk

Vejgaard Revision ApS · Danalien 1, 2. tv. · 9000 Aalborg  · Tlf. 98 10 30 77 · Fax 98 10 33 12

Revisorer holder 
(heller) ikke vinterferie!

Generation to generation...

Skæve vinkler - rene linier

lifa-design.dk

lifa design Aalborg 
Håndværkervej 7 
9000 Aalborg 
Telefon 98 77 17 17

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


