
LBK Drømmehold 

Velkommen til LBK Drømmehold 2016/2017  

LBK Drømmehold er LBKs interne holdkampsspil, som giver en unik mulighed for at følge seniors-

pillernes præstationer til holdkampe, baseret på kamppoint. Tildeling af point foregår således: 

 3 point for vundet 2-sætskamp 

 2 point for vundet 3-sætskamp 

 1 point for tabt 3-sætskamp 

 0 point for tabt 2-sætskamp 

LBK Drømmehold går i sin enkelthed ud på at sætte det hold af seniorspillere, man tror, skraber 

flest kamppoint sammen i løbet af sæsonen. Hver seniorholdrunde er der præmier til de tre hold, 

der har fået flest point i den pågældende holdrunde. Derudover vil der være præmier til de tre fø-

rende hold halvvejs igennem sæsonen (december) samt efter sidste holdrunde i foråret 2017.  

ALLE kan deltage! 

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 ude-

lukkende til præmier i spillet samt indkøb af forplejning til tællere/tilskuere til hjemmekampene. 

Regler  

Et LBK-Drømmehold består – ligesom et almindeligt seniorhold – af 6 drenge og 4 piger, det vil sige 

10 spillere i alt. Holdet skal desuden består af:  

- 5 spillere fra hver af de to spiller-grupper (se næste side) 

- 4 U17/U19-spillere (der gives ikke point for ungdomskampene, kun senior)  

Det er ikke muligt at foretage udskiftninger på holdet i løbet af sæsonen. Det betragtes som en del 

af spillet, at der kan opstå skader eller lign., der gør, at ens spillere ikke er på holdet hver gang. An-

tallet af seniorspillere gør også, at der ikke er plads til alle på holdkortet hver gang. Så det gælder 

om at vælge dem man tror mest på, når det kommer til både intern og ekstern konkurrence! 

Tilmelding 

Tilmelding foregår ved at sende sit hold til aktivitet@lyngbybadminton.dk og mobile pay én gang 

50 kr. til 50702948. Husk at skrive ”DRØM + Navn” i tekstfeltet. Deadline er senest 4. september.   

mailto:aktivitet@lyngbybadminton.dk


 

Gruppe 1 Gruppe 2 
Drenge Drenge 
Adam Wilhjelm Andreas Konradsen* 

Albert Navarro Casper Wiklund 

Jannik Due Johan Hede* 

Lars Klintrup Johannes Dyerberg* 

Magnus Tang* Jonathan Greisen 

Martin Due Mads Jørgensen* 

Martin Kjellerup Magnus Hede* 

Morten Sikjær Martin Scholkmann 

Nicolai Juulsager Oliver Hey* 

Niels Lillelund Oskar Hagen* 

Sebastian Hejrskov Peter Torp* 

Sebastian Strarup* Troels Elting* 

  

Piger  

Christina Rindshøj Alma Petersen* 

Josephine Holst* Andrea Hougaard 

Josephine Thomsen Caja Olsen* 

Kathrine Hagen Dorte Engelhardt 

Marie Falk Julie Nielsen* 

Michelle Skov Jensen  Mathilde Kongshammer* 

Mille Nielsen  

Anna Engelhardt*  

  

20 spillere 18 spillere 

*U17/19-spillere   

  

 

LBK Drømmehold  

Drømmehold ejet af: Casper Wiklund (eksempel) 
  

  Navn 

Dreng   

Dreng   

Dreng    

Dreng   

Dreng   

Dreng   

Pige   

Pige   

Pige   

Pige   

 


