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1. Sæsonen skudt i gang med træningslejre 

De to første weekender i august var der ekstra meget gang i badmintonhallen på Engelsborg-

vej. Først indtog 54 ungdomsspillere halanlægget til årets opstartslejr. Ugen efter var det 25 

seniorspilleres tur til at fjerne det sidste af sommer-rusten fra både ketcheren og kroppen.  

Til ungdomslejren havde Peter Arvedsen og Lars Klintrup som altid forberedt et alsidigt og 

sjovt program, der både indebar tekniske øvelser, kamptræning, sociale aktiviteter og meget 

mere. Traditionen tro var spillerne opdelt i såkaldte Grand Prix-hold, på tværs af både alder og 

niveau. Som altid skulle holdene finde på både et holdnavn og et kampråb. Som nedenstå-

ende billede tydeligt viser, er det ikke blevet nemmere med årene  

 

Seniorlejren bød i år på rigtig meget badmintontræning. 

Holdkampene begynder allerede 10. september, så det 

var vigtigt at få den føromtalte ”rust” spillet væk hurtigst 

muligt. Alligevel var der også tid til masser af hygge og 

social samvær. Spillerne var lørdag eftermiddag en tur i 

Herlev Svømmehal, og om aftenen blev der set OL og 

spillet diverse spil. Her kan blandt andet nævnes spillet 

”Pie Face,” som er et form for russisk-roulette, hvor man 

– måske – er så ”heldig” at få en flødebolle/flødeskum i 

hovedet (se billede). Det er fantastisk, hvordan et så 

simpelt spil kan være med til at ryste spillerne sammen!   



 
 

2. Holdturneringen lige på trapperne… 

Turneringerne har været i gang længe, og på lørdag den 3. september er det så endelig blevet 

tid til årets første holdkampe, når flere veteranhold skal i aktion.  

LBK har i år tilmeldt hele 24 hold i holdturneringen: tre senior, 11 ungdom og 10 veteran. Sid-

ste sæson lykkedes det, som nogen måske husker, at blive Københavnsmestre med både 

U11, U13 og U15-holdet. Hertil vandt U17-holdet deres række (2. bedste), og LBK-historiens 

allerførste 60+ hold lagde fornemt ud med at blive Københavnsmestre i suveræn stil.  

Igen i år er der gode muligheder for succes for mange af holdene, og det bliver især spæn-

dende at se de mange unge U17-talenter kæmpe om pladserne på de tre seniorhold.  

Alle kampene kan findes på badmintonpeople, men hvis man vil se klubbens samlede hold-

kamps-oversigt, kan man finde den på dette link:  

http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=296  

Oversigten er samtidig praktisk at benytte, hvis man vil se, om der er ledigt i weekenden til at 

træne lidt ekstra  

  

http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=296


 
 

 

  

 

 

inforevision er et velfunderet revisions- og konsulenthus i Søborg med 16 partnere, 110 medarbejdere og 

1600 kunder – primært mindre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher. Vi arbejder med 

revision og regnskab, skat og moms, internationale forhold, M&A, transaction services, erhvervsservice og 

it, herunder ERP-systemer, Business Intelligence og hosting. 

Fokus på ejerledere 

Vi har fokus på meget mere end tal. Hovedparten af vores kunder er ejerledede virksomheder, hvor ejer og 

leder er én og samme person. Vores speciale er at yde regnskabsmæssig assistance og rådgivning, der tager 

afsæt i både ejerens og virksomhedens interesser. I ejerledede virksomheder er de menneskelige relationer 

af stor betydning for et godt samarbejde, og derfor er tæt kundekontakt, indgående kendskab til kunderne 

og et højt fagligt niveau grundelementer i vores virksomhed. 

Tæt, personlig service 

I inforevision er kunderne i centrum. Vi er organiseret i mindre grupper af medarbejdere, som hver tager 

sig af en fast kundekreds. Det giver os mulighed for at yde en tæt, personlig service og opbygge de langva-

rige relationer, som vi tillægger stor værdi. Og som konsulenthus kan vi hurtigt og effektivt trække på speci-

alister og rådgivere med særlige kompetencer, når der er brug for det. 

Bredt forretningsmæssigt grundlag 

inforevision har kunder i stort set alle brancher. Det har givet os et bredt forretningsmæssigt grundlag, som 

vi bruger til at hjælpe med at håndtere økonomiske spørgsmål og komme med forslag til andre kunder på 

tværs af brancher. 

Ønsker du yderligere information eller eventuelt et uforpligtigende møde kan du kontakte Sten Pedersen. 

  



 
 

3. LBK-Drømmehold 

LBK lancerer LBK-Drømmehold! Et internt holdkampsspil, som giver en unik mulighed for at 

følge seniorspillernes præstationer til holdkampe. LBK Drømmehold går i sin enkelthed ud på 

at sætte det hold af seniorspillere, man tror, klarer sig bedst til holdkampe i løbet af sæsonen.  

LBK Drømmehold er for alle. Uanset om man er senior-, ungdom eller veteranspiller, forældre 

eller bedsteforældre – alle er velkomne til at tilmelde et Drømmehold og deltage i spillet.  

Det koster 50 kr. at tilmelde et hold, og det er kun muligt at deltage med ét hold per person. 

Pengene går udelukkende til præmier i spillet samt indkøb af forplejning til tællere/tilskuere til 

hjemmekampene. Her håber seniorafdelingen selvfølgelig at se rigtig mange medlemmer 

støtte op om hjemmekampene! Deadline for tilmelding er på søndag den 4. september.  

Hver seniorholdrunde vil der være præmier til de tre bedste Drømmehold. Læs mere om spil-

lets regler og listen over seniorspillere på http://lyngbybadminton.dk/ 

Første hjemmebanekampe er søndag den 25. september. Her spiller både senior 1. og 2. hol-

det i hallen fra kl. 12.00. Den fulde oversigt over LBKs holdkampe kan også findes her: 

http://www.lyngbybadminton.dk/cms/ClubLyngby/ClubImages/LBK%20-

%20Kampoversigt%202016-2017_aug30.pdf  
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4. Transocean-tilbud til LBK 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

5. Julebanko skifter navn 

LBKs årlige bankotradition skifter i år navn til Celebrity Banko! ”Hvad er det for noget? ” tænker 

du måske. Det er som udgangspunkt et helt almindeligt banko, som vi kender det fra de fore-

gående år. Forskellen er, at vi har udskiftet vores kære USU-formand, Hans-Henrik Eigtved, 

med tre ”Celebrities,” som vil stå for at råbe numrene op. Hvem det er, kan vi selvfølgelig ikke 

afsløre på nuværende tidspunkt. Sikkert er det dog, at årets LBK-banko bliver større og vildere 

end nogensinde! Vi opfordrer derfor kraftigt til, at man allerede nu noterer sig søndag den 6. 

november (og beder naboen og bedsteforældrene om at gøre det samme).  

Vi glæder os til at se jer til et af LBKs traditionsrige klubarrangementer  

 

 

  

 

 

6. Jubilæumstur til Berlin 

I 2005 drog Lyngby Badminton Klub for første gang til Ber-

lin i påsken for at deltage i Victor Junior Cup, som turnerin-

gen dengang hed (nu Yonex Junior Cup). Turen blev en 

stor social og sportslig succes, og det blev begyndelsen på 

en vigtig tradition for skabelsen og fastholdelsen af sociale 

relationer blandt ungdomsspillerne. Gennem årene har 

også flere seniorspillere deltaget i turen, og ”Berlinturen, ” 

som turen kaldes i daglig tale, har derfor også haft stor be-

tydning for relationen mellem ungdom- og seniorafdelingen. 

En af de spillere, og senere træner, der har haft andel af tu-

rens succes, er Casper Wiklund. Wiklund deltog for første 

gang i turen i 2008, og han har været en fast del af truppen lige siden. Når bussen går mod 

Berlin næste gang, har Wiklund altså 10 års jubilæum. ”Hver eneste tur er noget særligt, og 

selvom det nogle år har været rigtig hårdt at være så meget på, både på og uden for banen, 

har det altid været en fantastisk oplevelse at være afsted med spillerne. Jeg glæder mig rigtig 

meget til at komme afsted igen. ”  Sæsonens Berlintur finder sted 13.-17. april 2017. 



 
 

7. Arrangementer, turneringer mm. 

Arved Cup   18. september 

Drengerøvstræf  29. oktober 

Celebrity-banko  6. november 

Åben turnering, U9-U11  12.-13. november 

Tøsetræf   19. november 

Kredsmesterskaber  3.-4. december 

Julefrokost, senior  10. december 

Åben turnering, senior  17.-18. december 

Nytårskur   9. januar 

Arved Cup   22. januar 

Åben turnering, U13-U15  18.-19. marts 

Berlintur   13.-17. april 

Klubfest   20. maj 

 

8. Kontaktinformationer 

Formand, Toke Hougaard  formand@lyngbybadminton.dk 

Ungdom, Hans-Henrik Eigtved ungdom@lyngbybadminton.dk 

Senior, Sebastian Hejrskov  senior@lyngbybadminton.dk 

Veteran, Karsen Meier  veteran@lyngbybadminton.dk 

Aktivitetschef, Casper Wiklund aktivitet@lyngbybadminton.dk 

Kontoret, Grethe Danielsen  kontor@lyngbybadminton.dk  

Lyngby Badminton Klubs hjemmeside lyngbybadminton.dk 
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Tak til sæsonens sponsorer 
 

 

 

 

 

 


