
Sammenholdet fik ny næring i Berlin 
 

 

46 ungdomsspillere fra Lyngby Badmintonklub deltog i påsken i Yonex-Junior-Cup i Berlin. Det 

blev til 31 medaljer hvoraf 13 af guld. Vigtigst af alt handlede turen dog om at praktisere 

klubbens kerneværdier: respekt, sammenhold, udvikling. De store passede på de små, og de 

små heppede på de store. 

 

Der var dømt sammenhold, fællesskab og holdånd, da Lyngby Badminton Klubs 

ungdomsafdeling i påsken var i Berlin for at deltage i den internationale badmintonturnering 

Yonex Junior-Cup med deltagelse af spillere fra fem nationer. 

 

Berlin-turen er en årlig tilbagevendende begivenhed for ungdomsafdelingen i LBK, og turen 

bindes sammen af klubbens værdisæt ”RSU” - Respekt, Sammenhold, Udvikling. Værdisættet 

skaber sammenhold i en klub, der både satser på badmintonleg for de yngre og topresultater 

hos de ældre.  

 

 

”Det er en fornøjelse at se de store U19 spillere stå på sidelinjen og hjælpe de små U11-

spillere, når de skal spille en kamp mod en tysker eller en tjekke. Det skaber et super godt 

sammenhold på tværs af årgangene, og det vægter vi rigtig højt i vores klub,” fortæller Karina 

Pöckel Arendt, en af de frivillige forældre, der var med til at arrangere turen i år.  

 

Selv om sammenholdet er i højsædet på den årlige klubtur til Berlin, så spilles der også om 

medaljer og international hæder. De 46 LBK-spillere høstede tilsammen 31 medaljer, hvoraf 13 

var af guld.  

 

De to U17 spillere Vilma Svensson Pedersen og Lucas Dittmer var i særklasse og gjorde rent 

bord, da de vandt alle de tre rækker, de stillede op i. I den yngre ende dominerede Philip 

Kongshammer med både en guld- og en sølvmedalje i U11, og så skal det nævnes, at LBK tog 

samtlige medaljer i U19 mix. 

 

LBK blev bedste klub i turneringen og kunne endnu engang hjemføre pokalen med ”de store 

ører” til pokalskabet i klublokalerne på Engelsborgvej, hvor den har stået i 14 ud af de seneste 

15 år. 


