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1. Lyngby Badminton Klub fyldte 80 år 4. april 

LBK blev skiftet 4. april 1938. Det er i år hele 80 år siden. 
Der er løbet meget vand i åren siden dengang. Så meget, at vi gerne vil dele noget af det med 
jer. Derfor har vi udarbejdet en historisk oversigt med en række udvalgte, særlige milepæle. 

Find det historie tilbageblik på forsiden af www.lyngbybadminton.dk og se desuden nedenstå-
ende link for Det Grønne Områdes artikel i forbindelse med jubilæet. 

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/lyngby-badminton-klub-fylder-80-aar-mere-levende-end-
nogensinde-/Sport/20180404/artikler/704039482/1022 

 

Lyngby Badminton Klub er pt. i gang med en fuldstændig fantastisk udvikling, der blev kickstar-
tet i 2011, da klubben ansatte nuværende ungdomscheftræner, Peter Arvedsen og seniorchef-
træner (og ungdomstræner), Lars Klintrup. Siden da er det gået rigtig stærkt, og ungdomsafde-
lingen har nu for første gang ramt 300 medlemmer, hvoraf adskillige af dem har udviklet sig til 
at være bærende kræfter på alle seniorhold. 

Organisatorisk har klubben også løftet sig i denne periode, og derfor er det nærtliggende, at 
denne dag også bruges til at takke klubbens Aktivitetschef, Casper Wiklund, der med sit 
enorme engagement har sat gang i mange betydningsfulde udviklingsprojekter siden 2013. 
Derudover skylder klubben en meget stor tak til administrator, Grethe Danielsen og hendes 
mand, Knud Danielsen, for det enorme arbejde de hver dag lægger i LBK - og har gjort i 
mange år! 

Men, men, men... det er vigtigt at fremhæve, at fundamentet for en velfungerende forening er 
bygget på en fælles indsats af alle involverede. Derfor er klubbens nuværende udvikling i sid-
ste ende et udtryk for et imponerende forældre-drive, de mange trænere og hjælpetrænere, og 
de mange vedholdende, træningsaktive og talentfulde spillere i alle aldre, der hver dag benyt-
ter banerne i 'laden' på Engelsborgvej 93. 

Derfor! Tak til alle i og omkring klubben for jeres tid, lyst og engagement. Og til vores sponso-
rer for at give os den økonomiske ballast til at kunne fortsætte de positive takter. 

Tillykke til klubben, tillykke til jer, tillykke til os. 

Lyngby Badminton Klub længe leve: HURRA, HURRA, HURRAAAA! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lyngbybadminton.dk%2F&h=ATMjBtWPkh6WK5ZIr1ci6OZdYYBXnS8yEBU-O3gFdL5hbaq045gBfgGvfnK4inrSKPBTbf-ECxBydfSMykM5NSiFQ6Ehfs6D8eFwd9aE3U_CS9ivDztNts5tYoZpWTWxjfOTPWQt8fDhMBWI-27rVA
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/lyngby-badminton-klub-fylder-80-aar-mere-levende-end-nogensinde-/Sport/20180404/artikler/704039482/1022
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/lyngby-badminton-klub-fylder-80-aar-mere-levende-end-nogensinde-/Sport/20180404/artikler/704039482/1022


 
 

3 
 

2. Påskesucces i både England og Tyskland 

Man siger jo, at et billede siger mere end 1000 ord... 

... så vi lader billedet tale for sig selv og siger godt gået til 'Ber-
lin-spillerne' - samt de forældre og cheftræner, Peter Arvedsen, 
der endnu engang vendte hjem fra årets Yonex Junior Cup i 
Berlin som vinder af klubpokalen.  

  

Som altid var det meget vellykket og mindeværdig tur, der rakte 
langt ud over det sportslige. Især klubbens værdier blev prakti-
seret af både spillere og forældre – det er noget, vi kan ’li! 

 

 

 

Europamester for hold 

LBKs påskesucces slutter ikke med ovenstående. For en af vores U17'ere var ugens turne-
ringsdestination nemlig ikke Tyskland men derimod England. Marcus Balslev Rindshøj var for 
første gang rejst med landsholdet for at spille 6 Nations. 

I den individuelle turnering blev det desværre ikke til medalje. Til gengæld var Marcus et sten-
sikkert kort i holdturneringen, hvor Danmark strøg til top og sikrede sig Europamesterskabet. 

Marcus vandt 4 ud af 4 kampe, og især i finalesejren på 5-4 mod England viste han klassen, 
da han sammen med sin herredoublemakker, David Brandt, sendte Englands 1. HD til tælling 
med en knusende sejr på 21-12/21-11  
Kæmpe tillykke til Danmarks U17-holdet og et særligt stort tillykke til Marcus med den flotte 
indsats og titel som Europamester for hold!  
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3. Afslutning på holdturneringen 

Ungdom (enkelte rækker er slået sammen med Sjælland) 

U11 1. hold  Nr. 4 ud af 6 (nr. 2 i Københavnskredsen) 

U11 2. hold  Nr. 6 ud af 8 

U11 3. hold  Nr. 8 ud af 8 

U13 1. hold Nr. 4 ud af 7 – MEN, Københavnsmestre! 

U13 2. hold Nr. 3 ud af 6 

U15 1. hold Nr. 6 ud af 9 (nr. 2 i Københavnskredsen) 

U15 2. hold Nr. 5 ud af 8 (nr. 3 i Københavnskredsen) 

U17 1. hold Nr. 3 ud af 7 (nr. 2 i Købehavnskredsen) 

Senior 

1. holdet Vinder nedrykningsspillet i 3. division. Målet næste sæson er oprykning til 2. division.  

2. holdet Overlevede i Danmarksserien. Mon de kan spille med om oprykning næste sæson? 

3. holdet Sikrede sig oprykning til Danmarksserie. 3. oprykning i træk! 

4. holdet Nyoprettet og startende i serie 2. Hurtig oprykning til serie 1 med en score på 72-6 (!)  

Veteran 

Veteran 1 Nr. 3 ud af 8 

Veteran 2 Vinder af rækken, stort tillykke! 

Veteran 3 Vinder af rækken, stort tillykke! 

Veteran 4 Nr. 2 ud af 7. Meget tæt på at vinde rækken. 

+50 1 Nr. 3 ud af 8 

+50 2 Nr. 3 ud af 8 

+50 3 Nr. 2 ud af 8 

+50 4 Vinder af rækken, stort tillykke! 

+50 5 Nr. 6 ud af 9 

+60 1 Nr. 2 ud af 8. Meget tæt på at vinde rækken. 

+60 2 Nr. 5 ud af 8
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Ibento sørger for lyd og lys til skarp LBK-pris 

Vi har indgået et samarbejdet med Ibento ApS, som udlejer lyd- og lys-udstyr af høj 

kvalitet. Som led i samarbejdet har Ibento sammensat en ’fest-pakke’ med højtaler-

anlæg og lamper, som kan lejes til fx runde fødselsdage, konfirmationer, sommerfe-

ster og lignende – og så kan udstyret tilmed afhentes i LBK – nemmere bliver det 

ikke! Fest-pakken er oplagt ved arrangementer for omkring 50-60 personer, og det 

er hurtigt og nemt at sætte udstyret op og høre musik via mobiltelefon/computer.  

Fest-pakken koster 1000 kr. – hvoraf de 100 kr. går til LBK. Den indeholder et Rcf 

Evox 8 lydsystem med: 

 2x discoeffekter 

 1x røgmaskine 

 1x tilslutningsbox med minijack 

Der kan evt. også tilføjes spejlkugle, hvis ønsket. 

 

 

Hvis du er interesseret I at leje fest-pakken, kontakt Martin Scholkmann på 

ms@ibento.dk  

mailto:ms@ibento.dk
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4. Månedens Profil april 2018 

Denne måned kårer vi endnu en LBK-profil, og minsandten om ikke det er en forælder, der har 
fortjent titlen i denne omgang. Stort tillykke til Maria Jespersen! 

Maria har knoklet i Ungdomsspilerudvalget i flere år og generelt bidraget rigtig meget til klub-
miljøet. Denne sæson har Maria dog taget sit engagement til nye højder, da hun var primus 
motor på LBKs årlige julebanko tilbage i november. Det er blandt andet dette, som øvrig foræl-
der, Rolf Sprunk-Jansen, har fremhævet i sin nominering: ”Det er en kæmpe indsats med kon-
takt til mange mennesker for at sikre alle sponsorgaverne – og selvfølgelig også for at få alt 
det praktiske til at spille. Samtidig blev hele arrangementet kørt igennem med stor LBK-sjæl.” 

Vi har været en tur i hallen for at snakke med Maria om kåringen og de mange timer, der bliver 
tilbragt i LBK i forskellige henseender. De to interviewklip kan findes på følgende link:  
https://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stort tillykke til Maria som Månedens Profil i LBK! Vi glæder os allerede til næste Julebanko  
 

5. Peter Arvedsen modtager Mogens Preisz idrætslederpris 

På FIL's repræsentantskabsmøde 14. marts, fik vor egen ungdoms-
cheftræner, Peter Arvedsen, overrakt den fornemme Mogens Preisz 
idrætslederpris. Denne lederpris er en af de fornemste idrætsleder-
priser i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Vi ønsker Peter et kæmpe tillykke med prisen, som samtidig skal ses 
som et resultat af den fantastiske indsats som det øvrige trænerteam 
og klubbens mange frivillige yder hver eneste dag.  

Se link til uddrag af indstillingen fra LBK på lyngbybadminton.dk 

 
 

https://lyngbybadminton.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=368
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LBK TILBUD 
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6. To medaljer til ungdoms-DM 

Danmarks allerbedste ungdomsspillere var forrige weekend samlet for at spille om titlen som 
Danmarksmester for henholdsvis U13, U15, U17 og U19. For spillerne i U11 spilles det uoffici-
elle Danmarksmesterskab som en del af DMU, som finder sted her fra den 20.-22. april 
 
I år var LBK repræsenteret med rekordmange deltagere, nemlig 18 stk. fordelt på alle fire år-
gange. Her blev det til seks kvartfinaler, hvoraf to af dem blev vekslet til DM-bronzemedaljer 
efter nederlag i semifinalen. Stort tillykke til Magnus Kongshammer (tv. i billede), som fik en 3. 
plads i U15 herresingle samt Marcus Rindshøj, der efter sin DM-titel sidste sæson allerede hø-
stede en flot podieplads som U17 1. års. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets Højdespringer 2018 
I forbindelse med UDM blev der lørdag aften afholdt Galla, 
hvor en række priser uddeles til spillere og trænere. Her var 
Lyngby på fornemmeste vis repræsenteret i to kategorier, 
nemlig Peter Arvedsen i ’Årets Talenttræner’ samt Jose-
phine Amalie Pöc Arendt som ’Årets Højdespringer’. 
  
Sidstnævnte endte med at løbe med titlen, og der skal der-
for lyde et kæmpe tillykke til Josephine, som i dén grad har 
udviklet sig i denne sæson. Det må alt andet lige give eks-
tra blod på tanden frem mod næste sæson.  
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7. Fire LBK-hold til Hold-DM for ungdom 

Der blev skrevet nyt kapital i LBK-historien i denne weekend, da klubben for første gang havde 

fire hold med til hold-DM for ungdom. Således var der Lyngby-spillere at finde i turneringen for 

både U11, U13, U15 og U17. Herunder kan I læse et par beretninger fra weekenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længere beretninger fra de respektive hold kan findes på forsiden på lyngbybadminton.dk 

 

  

Klubbens værdier var i centrum for U11’ernes del-

tagelse i hold DM. Respekt for hinanden og re-

spekt for modstanderen. Samarbejde mellem børn, 

træner og forældre, der støttede talstærkt op om 

deltagelsen i DM. Både dem der har været en del 

af holdet hele året, og dem som valgte at træde til 

og løfte opgaven -  fantastisk indstilling. 

Generelt havde lyngbyhol-

det i weekenden en god 

indstilling, og gik ind til 

kampene og kæmpede alt 

hvad remmer og tøj kunne 

holde. Det gjorde, at vi gav 

god modstand og vandt 

nogle kampe, der ikke på 

forhånd var givet. 
Vi spillede badmin-

ton på højt niveau 

og et LBK kamme-

ratskab, der er guld 

værd…!  

Det blev ikke til mange vundne kampe men rigtig 

mange gode præstationer, hvor flere spillere løf-

tede deres niveau til nye højder. Så ungerne vandt 

alligevel. De vandt gennem deres deltagelse, som 

understreger klubbens værdier, og den udvikling 

som ungerne alle kan tage med videre. 
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Tilbud hos iCaremassage – Sportsmassage eller velvære?  

Hos iCaremassage får du både 1 times massage og 30 minutters 

Mini Japansk Lifting: en fugtgivende maske, massage af kranie-

kant og hovedbundmassage, zoneterapi og afsluttende ansigts-

pleje. Du vil opleve en indre glød og huden vil stråle. Vi har rigtig 

gode erfaringer med at det hjælper på spændingshovedpine.  

Pris for dette kombinationstilbud: 495 kr. (normalpris 690 kr.) 

 

 

 

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 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


