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Nyhedsbrev fra Lyngby  

Badminton Klub, januar 2017 

 

 

Indholdsfortegnelse 
1. LBK-historiens største banko ......................................................................................................................... 2 

2. Turneringssucces på hjemmebane ................................................................................................................ 3 

3. Status på holdturneringen ............................................................................................................................. 4 

4. Unikke LBK-tilbud fra Transocean Sport ........................................................................................................ 5 

5. Københavnsmesterskaberne med masser af LBK-succes .............................................................................. 6 

6. ”Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster” – Eller kan man? .......................................................... 7 

7. Valdal Advokater inviterer til informationsaften om testamenter ............................................................... 8 

8. Flere frivillige kræfter skal sikre LBK’s fremtid .............................................................................................. 9 

9. Arrangementer, turneringer mm. ............................................................................................................... 10 

10. Kontaktinformationer ................................................................................................................................ 10 

 



 
 

2 
 

 1. LBK-historiens største banko 

Julebanko har været en klubtradition i rigtig mange år. Oftest en stor succes for de typisk 100+ 

deltagere, der har fundet vej til bankopladerne. Nogen gange kan det dog være sundt med et 

innovativt indspark for at vedligeholde interessen. Derfor blev 2016-udgaven et forsøg med 

gammel vin på nye flasker, hvor Julebanko skiftede navn til Celebrity-banko  

Vi havde fornøjelsen af både interne og eksterne ’stjerner’, blandt andet tidligere verdensme-

ster, Peter Rasmussen, og specieltræner, Lian Zhang, samt vores unge U15-stjerner Marcus 

Rindshøj og Frederik Holmgaard. Alle hjalp de med at råbe numre op (nogen på dansk, andre 

på kinesisk) og bidrog i høj grad til den enormt gode stemning, der prægede eftermiddagen.  

I forbindelse med arrangementet tog vi (en uges) 

forskud på fejringen af ungdomstræner og senior-

cheftræner, Lars Klintrups, 40 års fødselsdag. 

Lars har været en af de bærende kræfter i klub-

bens fantastiske udvikling de seneste 5 år, hvor 

han har tilbragt et meget stort antal timer i hallen. 

Vi håber, at vi får glæde af Lars’ store engage-

ment og godt humør mange år endnu.  

Celebrity-banko havde deltagelse af ca. 200 mennesker og indsamlede tæt på 20.000 kr. til 

klubben og slog derved alle rekorder. Tusind tak til alle for en fantastisk bankodag og ekstra 

tak til de mange sponsorer samt ’Celebs’! 
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2. Turneringssucces på hjemmebane 

Ungdom 

Weekenden 12.-13. november var LBK vært på U9-U11 turnering. Henover to dage summede 

hallerne af aktivitet fra 150 børn fra 28 forskellige badmintonklubber. I alt blev der spillet 265 

kampe, adskillige med deltagelse af LBK, som blev repræsenteret af hele 18 spillere.  

Man siger ofte, at der er fordel ved at spille på hjemmebane, og at man præsterer bedre i vel-

kendte rammer. Hvorvidt spillernes præstationer var et resultat af dette vides ikke, men succes 

– det var der i hvert fald!  

Peter Bille-Biggart fik en flot 1. plads i MD 

og en 2. Plads i HD i U11A, Joel Arvedsen 

blev nr. 3 i HS og nr. 3 i HD sammen med 

Christoffer Arendt i U11C. Endelig ryd-

dede LBK stort set bordet i U11D rækken, 

hvor Sophie Nielsen og Anne Sophie 

Ørum hhv. blev nr. 1 og 2 i DS og sam-

men vandt DD. Derudover blev Isak Ul-

lerslev nr. 1 og August Aabye Galløe og 

Christoffer Arent nr. 3 i HS, mens Isak og 

August vandt HD'en (se billede til højre). 

 

Senior 

Kort inden jul var det seniorernes tid til at præstere på hjemmebane. 17.-18. december lagde 

den grønne hal nemlig baner til årets senior AB-turnering. Hele 16 LBK’ere stillede til start, og 

den store tilslutning fra egne rækker afspejlede (heldigvis) i høj grad resultaterne! 

Martin Kjellerup blev den største profil af alle, da han med sejr i både HS og MD samt 2. plads 

i HD satte en tyk streg under hans vindermentalitet samt store styrke for senior 1. holdet. Vin-

derne af HD blev i øvrige to andre LBK’ere, nemlig Sebastian Hejrskov og Sebastian Strarup. 

Sebastian Strarup blev også nr. 3 i MD med Michelle Skov Jensen – der sammen med Marie 

Falk vandt DD. Marie falk blev også nr. 3 i DS, hvor Anna Engelhardt nåede helt til finalen og 

blev nr. 2 i sin allerførste senior-turnering. Niels Lillelund blev nr. 2 i HS efter nederlag i tre sæt 

til Martin Kjellerup. Alt i alt utrolig stærke præsentationer af vores bedste seniorspillere! 
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3. Status på holdturneringen  

Holdturneringen er for mange hold halvvejs. Her giver vi et overblik over status på de mange 

hold, som LBK har tilmeldt fra de yngste til de ældste.  

På seniorsiden ser det rigtig godt ud. Stærke præstationer har placeret 1. holdet lunt i toppen 

af deres gruppe, hvor de dermed kraftigt griber ud efter målet om oprykning til 3. division.  

2. holdet, der ligeledes spiller i Danmarksserien, kan med sejr i sidste kamp i grundspillet sikre 

sig endnu en sæson i rækken ved at opnå 4. pladsen, der giver adgang til oprykningsspillet.  

3. holdet ligger nr. to i deres gruppe i serie 1, hvilket er nok til oprykning til Københavnsserien. 

Vi krydser fingre for, at stillingerne og målsætningerne holder stik i slutningen af sæsonen! 

Nedenstående giver et overblik over ungdomsholdene samt veteranholdene.  

 

 

Husk at alle kampene kan findes på Badmintonpeople. Hvis man vil se LBKs holdkampsplan, 

kan man finde den på dette link: http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=296 

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

 

 

http://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=296
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4. Unikke LBK-tilbud fra Transocean Sport 
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5. Københavnsmesterskaberne med masser af LBK-succes 

Årets Københavnsmesterskaber blev et flot et af slagsen for Lyngby. Det blev til hele 18 me-

daljer blandt de bedste og yderligere 8 medaljer til KMU. Samtidig gav det for andet år i træk 

en samlet 3. plads i Københavnerpokalen til LBK, hvilket bekræfter, at vi er på rette vej med 

vores nuværende set-up. Stort tillykke til alle medaljetagerne og et ekstra stort tillykke til Signe 

Paludan som blev LBKs eneste KM-mester i 2016, da hun strøg til tops i damedouble i U13. 

Oversigten over alle medaljetagerne kan ses på dette link: http://www.lyngbybadmin-

ton.dk/cms/ClubLyngby/ClubImages/FlotteLBKResultaterTilKM2016.pdf 

 

 

 

  

 

http://www.lyngbybadminton.dk/cms/ClubLyngby/ClubImages/FlotteLBKResultaterTilKM2016.pdf
http://www.lyngbybadminton.dk/cms/ClubLyngby/ClubImages/FlotteLBKResultaterTilKM2016.pdf
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6. ”Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster” – Eller kan man? 

Denne sæsons julebanko er et eksempel på, hvordan en mangeårig klubtradition kan nå nye 

højder via nye tiltag. Samme udvikling går vi efter til dette års Klubfest samt Tour de LBK! 

 

Klubfest – Nu med flere veteraner! 

Datoen er 20. maj, og den skal selvfølgelig noteres lige med det samme! Her slår vi nemlig dø-

rene op for LBK’s afslutningsfest, som samler klubben på tværs af alder og niveau. Afslut-

ningsfest skal både ses i lyset af sæsonen, der går på hæld, men den markerer også samtidig 

afslutningen på årets klubmesterskaber, hvor lejligheden benyttes til at markere vinderne.  

De seneste år har deltagerantallet ligget på lige omkring 100 deltagere. Dette er i sig selv mere 

end rigeligt til at skabe en fantastisk aften. Ikke desto mindre har vi de seneste år savnet flere 

deltagere blandt veteranerne – noget som vi i år vil forsøge at ændre på! Derfor skal der lyde 

en ekstra stor opfordring til veteranerne om at deltage i festlighederne 20. maj. Og skulle man 

være afskrækket af høj musik og ’ungdomsfest’, så imødekommer vi i år dette ved at arran-

gere et særskilt ’voksenlokale’ på 1. sal, hvor man kan nyde kaffen og hinandens selskab i ro 

og mag for stueetagens disko dasko   

Det højeste deltagerantal til Klubfesten er 120. Er det i år, vi slår rekorden? 

 

Tour de LBK – Nu med mere hygge! 

Vi ved godt at sæsonen reelt er forbi i juni måned, og at mange – forældre i sær – er ’lykkelige’ 

over at få en pause fra weekender i en badmintonhal. Alligevel håber vi, at I vil prioritere sæso-

nens allersidste arrangement, når Tour de LBK køres 10. juni. Arrangementet er nemlig endnu 

et eksempel på samvær mellem medlemmer på tværs af alder og niveau, og så er det samtidig 

et vigtigt initiativ til at sikre det økonomiske fundament til at udvikle trænings- og klubmiljøet.  

Kort fortalt går det ud på at cykle en time og indsamle midler via mikro-sponsorater fra familie, 

venner og bekendte, der har lyst til at støtte klubben. Tour de LBK giver også mulighed for at 

dyrke de sociale relationer i andre rammer end en badmintonhal, og netop dette element er 

endnu mere i fokus i år, når vi arrangerer gratis fællesspisning og hygge efter cyklingen. Mere 

info følger de kommende måneder, men vi håber, at I vil overveje, hvordan I har mulighed for 

at støtte arrangementet. Der er brug for cyklister, vejvisere, sponsorer, heppere, kagebagere 

og meget mere. Al støtte kan bruges, så sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu! 

Det højeste deltagerantal til Tour de LBK er 34. Er det i år, vi slår rekorden? 
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7. Valdal Advokater inviterer til informationsaften om testamenter  
 

 

Har du styr på dit testamente? 

Forestil dig, at dit barn mister både mor og far, før det fylder 18 år. Et skrækscenarie for mange 

forældre. Skulle ulykken ske, bestemmer Statsforvaltningen, hvem der skal sørge for barnets op-

vækst og omsorg – og du har ingen sikkerhed for, at dit barn kommer til at bo hos familie eller an-

dre, som barnet er tryg ved. 

Ved at lave et testamente, kan du som forælder bestemme, hvem der får forældremyndigheden, 

hvis dit barn bliver forældreløst. Dermed sikrer du dit barns fremtid bedst muligt. Samtidig kan du 

afgøre, hvad der skal ske med dine værdier og ejendele.  

Hos Valdal Advokatfirma hjælper vi dig med at udarbejde et testamente, der vil blive godkendt hos 

notaren. På den måde opstår der ikke tvivl om, hvor dit barn skal vokse op, eller hvem som skal 

arve fra dig, hvis uheldet skulle være ude. Dét giver tryghed. 

Mandag den 30. januar kl. 19.00 afholder Valdal Advokater informationsaften om udarbejdelsen 

af et testamente. Aftenen giver mulighed for at få en større indsigt i indholdet af og vigtigheden i 

at tegne et testamente. Arrangementet finder sted i Engelsborghallen på 1. sal.  

Har man spørgsmål om ovenstående eller har man ikke mulighed for at deltage i informationsafte-

nen, er man altid velkommen til at kontakte advokat Kresten Valdal på 35 38 50 00. 
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8. Flere frivillige kræfter skal sikre LBK’s fremtid 

LBK oplever i øjeblikket en rigtig spændende udvikling. Sportsligt kan vi blandt andet se tilbage 

på et 2016 som bød på et tredobbelt Københavnermesterskab for hold i U11/U13/U15, og vi 

ser samtidig adskillige U17/19-spillere blive fast inventar på seniorholdene. Også økonomisk 

har vi oplevet stigende støtte fra sponsorer og samarbejdspartnere, og vi er utrolig stolte af, at 

så mange har lyst til at støtte ’projekt-LBK’ – tusind tak for dette! I forlængelse heraf har vi 

også øget indsatsen på det kommunikative plan med fokus på blandt andet klubbens Face-

book-side, genindførslen af LBK nyhedsbrev og opsætning af en sponsorvæg i hallen.  

 

Den positive udvikling skal primært ses i lyset af et kompetent og hårdtarbejdende trænerteam 

som til daglig suppleres af et stærkt, frivilligt engagement fra blandt andet ungdoms- og senior-

udvalget. Netop frivillige kræfter er grundstenen i de fleste foreninger for at kunne gennemføre 

de mange aktiviteter, som løber af stablen både på og uden for badmintonbanen, og LBK er 

ingen undtagelse. I kraft af de seneste års positive udvikling er behovet for frivillige hænder 

blevet større, og vi appellerer derfor til, at flere – spillere såvel som forældre, bedsteforældre 

eller andre – engagere sig i det frivillige arbejde. En stærkere organisation med flere frivillige er 

nemlig nødvendig for at sikre, at LBK kan fortsætte udviklingen fremadrettet og udleve de stra-

tegiplaner, som er under udarbejdelse i bestyrelsen. 

 

Hvordan kan du hjælpe? 

Der er rig mulighed for at byde ind uanset alder og niveau. Vi mangler blandt andet hjælp til: 

- Afvikling af Nytårskur 9. januar 

- Kommunikation/PR (Facebook, Instagram, skribenter til lokalavisen, nyhedsbrev mm.) 

- Fondsansøgninger 

- Planlægning/afvikling af årets Klubfest 20. maj 

- Planlægning/afvikling af Tour de LBK 10. juni 

- Sponsorarbejde 

- Fotografer til diverse arrangementer samt billed- og filmredigering 

Er du frisk på at give en hånd med? Så kontakt aktivitetschef, Casper Wiklund, på aktivi-

tet@lyngbybadminton.dk eller tlf. 28990906.  

 

  

mailto:aktivitet@lyngbybadminton.dk
mailto:aktivitet@lyngbybadminton.dk
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9. Arrangementer, turneringer mm. 

Nytårskur   9. januar 

Arved Cup   22. januar 

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

Berlintur   13.-17. april 

Klubfest   20. maj 

Tour de LBK   10. juni 

 

10. 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 

 

Tak for et fantastisk år! Må 2017 blive mindst ligeså oplevelsesrigt og suc-

cesfuldt som 2016. Vi glæder os til at se jer til Nytårskur den 9. januar. 

GODT NYTÅR! 

 

Bedste hilsener 

Lyngby Badminton Klub  

mailto:formand@lyngbybadminton.dk
mailto:ungdom@lyngbybadminton.dk
mailto:senior@lyngbybadminton.dk
mailto:veteran@lyngbybadminton.dk
mailto:aktivitet@lyngbybadminton.dk
mailto:kontor@lyngbybadminton.dk
http://www.lyngbybadminton.dk/
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Tak til sæsonens sponsorer 

 

 

 

 

 

 


