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NYHEDSBREV  

Velkommen til 
sæsonen 2022 - 2023 

JULI 2022 



En hilsen fra FORMANDEN! 
 

Det er dejligt at kunne se tilbage på en sæson uden væsentlige Corona nedluk-

ninger. Vi har kunnet træne hele sæsonen, men der har selvfølgelig været nogle 

efterveer, og vi fornemmer også at det har holdt nogle medlemmer tilbage, må-

ske især på ungdomssiden. 

 

Senior fortsætter det gode samarbejde i næste sæson med Frederiksværk Bad-

minton Klub, efter det er lykkedes for vores kombinerede hold at forblive i Serie 

1 – flot gået. 

 

Motionister og veteraner har jo heldigvis en stabil stab af spillere hvor mange 

har deltaget på hold, enten på veteran- eller motionist hold. Vi håber selvfølgelig 

på uændret tilslutning til den nye sæson.  

 

Ungdomsafdelingen har haft store udfordringer under Corona krisen, og efter 

den historisk lave tilslutning i sidste sæson, besluttede bestyrelsen at ville satse 

noget i denne sæson for at få ungdomsafdelingen tilbage på fode igen. Træner-

situationen var og er vanskelig, men det lykkedes os at hyre Anders Carlsen til 

at træne 2 gange 2 timer om ugen. Han har gjort et flot stykke trænerarbejde, 

godt hjulpet af vores hjælpetræner Sebastian.  

 

Jerry meddelte på sidste generalforsamling, at han ikke ville fortsætte som ung-

domsformand af personlige grunde. Han indvilligede dog i at fortsætte indtil vi 

fandt en afløser. Det lykkedes, og det er med stor glæde at kunne berette, at Rolf 

Søkilde tog imod udfordringen og indtrådte i bestyrelsen på den ekstraordinære 

generalforsamling i efteråret. Rolf, der selv spiller på vores Serie 1 hold, havde 

straks nogle nye ideer, og startede Minithon træning om mandagen, og det har 

været en stor succes - stort velkommen til Rolf. 

 

Coronakrisen har jo væltet budgetter i mange klubber, men FBK92 er heldigvis 

så velpolstret, at vi ikke oplever dette på helt samme måde. Da vi ønskede at 

kompensere for de manglende træningstider i sidste sæson, valgte vi at nedsætte 

kontingentet i indeværende sæson, med forventning om at bruge noget af for-

muen. Som det vil fremgå af regnskabet, gjorde vi det rigtige, og er generelt gået 

nogenlunde smertefrit gennem krisen.  

 

Banetildeling af idrætsfaciliteterne er den evige fordelingskamp mellem de for-

skellige idrætsgrene i kommunen og igen i år, har vi haft udfordringer med at 

holde de eksisterende træningstider. Især på Ådalens skole bliver vi presset ud, 

og Niels skal igen i år i dialog med en hel række banespillere for omplaceringer, 

hvilket vi selvfølgelig vil gøre så fleksibelt som muligt. Det positive i år er, at vi 

har kunnet beholde alle tider i Hal B. 



Jeg vil som sædvanlig sende en stor tak til de sponsorer som køber reklameplads 

på poloer til et ungdoms-, motionist- eller veteranhold, eller som sponserer en 1. 

holds trøje og til de sponsorer som støtter os via et skilt i hallen. 

 

Det er et stort arbejde at finde nye – eller pleje eksisterende sponsorer, så her 

skal lyde en appel til medlemmerne om at finde et par ildsjæle, der vil forestå 

dette arbejde i samarbejde med bestyrelsen. Dels for at støtte klubben, men lige-

ledes for at vores spillere kan vise sig frem i turneringer og til holdkampe ved at 

være iklædt nogle flotte poloer. 

 

Der skal som altid lyde en tak til Torben Hansen Sport, der står for det store 

arbejde med at trykke logoer mv.  

Det er selvfølgelig stadig obligatorisk, at alle turneringsspillere skal spille i den 

udleverede polo ved alle holdkampe og de af klubben betalte turneringer. 

 

Jeg vil som sædvanligt henlede opmærksomheden på vores folder ’Hvad får man 

for kontingentet 2022-2023’, der fortæller om, hvad du som medlem kan for-

vente at få for dit kontingent.  

 

Jeg vil også takke den øvrige bestyrelse for endnu et godt og loyalt samarbejde 

i den forgangne sæson.  

 

Der skal lyde en særlig tak til Susanne Lundh for igen i år at redigere vores flotte 

nyhedsbrev og for sammen med Henrik at styre vores hjemmeside - og ikke 

mindst at holde styr på medlemskartoteket. 

 

Der skal til sidst lyde en stor tak til alle 

frivillige holdledere, ungdomstrænere,  

hjælpetrænere, sponsorer samt en tak til alle  

dem der yder en indsats for FBK92.  

 

Poul Erik Nielsen 
  



En hilsen fra UNGDOMSFORMANDEN!  
 

I den forgange sæson har vi efter Corona nedlukning igen fået gang i ung-
domsafdelingen. En kombination af lavt kontingent og ansættelsen af en 

meget erfaren ungdomstræner har gjort, at medlemstallet er på ca. 75. Vi 
håber på, de gode tendenser vil fortsætte i næste sæson. Der arbejdes på 

at få træner og træningstider på plads til næste sæson.  
  

Der har været tilmeldt tre ungdomshold på forskellige årgange til en begyn-
der holdkamps turnering. Et U9, et U11 og et U13 hold. Der har været god 

tilslutning til især U11 holdet. Holdkampene har været en god introduktion 
til holdkamps systemet og vil forhåbentligt på sigt få en masse glade ung-

doms spillere. 
  

Der har været enkelte spillere, som har taget til turneringer. Vi deltog med 

5 spillere i en begynder turnering i Skibby. Det var en god dag med en blød 
introduktion for spillerne til turneringssystemet. 

  
Vi vil i den kommende sæson specielt fokuserer på denne aldersgruppe, 

dels for at få nye spillere og dels for at fastholde dem vi allerede har fået.  
 

Det er min overbevisning, at det er i denne alder, at vi kan få spillerne til 
at identificerer sig som badmintonspillere og holde dem til sporten i de kom-

mende mange år. Så vi kan få fyldt ud i alle aldersgrupperne på sigt. 
  

Glæder mig til den kommende sæson. 
 

 
 

Rolf 
 

 
 

 
 

 
 

  



En hilsen fra BANEADMINISTRATOR!  
 
Vi har igen i år tilbudt alle vores medlemmer inklusiv banespillerne, at de 

kan spille i maj måned med, og måske kan vi fremadrettet lave en perma-
nent sæsonforlængelse, til glæde for alle. De seneste par år har vi også 

startet sæsonen så hurtigt som muligt i august, hvor sæsonen tidligere bare 
hed 1. september til og med den 30. april. 

 

Men det der fylder mest i denne afdeling er, når folk ikke kan spille som de 
plejer, og her i foråret har flere steder været ramt af flere aflysninger. De 

seneste år har jeg tilbudt de berørte, at de i den pågældende uge kan spille 
på andre af vore ledige banetider, og det er der blevet taget godt imod – 

det kræver en lille smule koordinering, så de ikke tager hen til den samme 
bane, men det er forløbet problemfrit, og giver glade og tilfredse medlem-

mer. 
 

Det er dog en øvelse, der måske kan blive lidt sværere fremover, da klubben 
generelt vil have færre og færre ubenyttede haltider. 

 
Klubbens normering til haltider i næste sæson, fastsættes af kommunens 

folk og idrætsrådet på baggrund af medlemstallet i oktober, og vi har tillige 
pligt til at indberette helt ubenyttede haltider til kommunen løbende, så 

andre foreninger eventuelt kan få glæde af dem. 

 
I den kommende sæson bliver vi lidt hårdt ramt på tiderne på Ådalens skole, 

idet vi mister alle haltider dér tirsdag og torsdag, som følge af egen norme-
ring samt andre foreningers øgede normeringer. 

Vi har lavet en plan for, hvordan vi kan tilgodese de af vores medlemmer, 
som vi skal finde nye haltider til, og vi håber, at de vil tage godt imod de 

tider, som vi vil kunne tilbyde dem. 
 

De berørte vil alle blive kontaktet i løbet af maj måned, i håbet om at vi i 
fællesskab kan finde tilfredsstillende løsninger for dem alle til den kom-

mende sæson. 
 

Hilsen 
Niels Hejnfelt 

 

  



En hilsen fra SENIORFORMANDEN!  
Sæson 2021 - 2022 
Seniorafdelingen har nu 

haft et samarbejde med 
Frederiksværk Badmin-

ton i 4 år og det er vi 
fortsat meget glade for. 

 

Vi har igen i år haft et 
stort senior hold (6 

herre og 4 damer) som 
spiller i Serie 1 og des-

uden et rent herrer hold 
med 4 spillere. 

Træningen foregår stadig mandag i Frederikssund og onsdag i Frederiks-
værk. Her skal lyde en stor tak til Bent Jensen, som sørger for at vi har 

brugte bolde til slagtræningen og nye til kampene.  
 

Individuelle Turneringer: 
Vores træner er aktiv indenfor 

Badminton Danmark og har fået en 
del spillere til at deltage i Senior+ 

turneringer (tidligere veteran tur-

neringer). Det har resulteret i flere 
gode resultater og medaljer til FBK 

92 igen i år. 
 

De er opnået ved Denmark Open, 
Hvidovres internationale turnering 

og ikke mindst ved DM i Værløse 

hallerne. 
 

Her skal nævnes, at Anne Høj-

gaard blev danmarksmester i da-
medouble i +40 rækken. 

 

Stort TILLYKKE 

til Anne!

 
 

Holdturneringer: 
Sidste år sagde jeg følgende: 

Vi glæder os til at følge spillerne i den nye sæson, og håber at de kan fort-
sætte de gode resultater. Det må meget gerne smitte af på 1. holdet, så vi 

kan etablere os i rækken. Målet er at komme med i oprykningsspillet til 
sjællandsserien.  

 

Vi har spillet 9 kampe og vundet 4, og det resulterede i en 2. plads i ned-
rykningsspillet. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Status: En sikker plads i serie 1 til næste sæson.  
 
Herreholdet fik des-

værre kun spillet 2 
kampe, da det var 

meget udfordrende 
at finde spillere til 

holdkampene.  

 
Pulje: Slagelse, 

Køge, Næstved og 
Herlufsholm. 

 
Anja Benfeldt styrer 

holdsport med hård hånd, så der altid er styr på, hvilke spillere der er til 
rådighed. Tak for det Anja. 

 
 

 Vi er ved at få etableret en fin seniorafdeling og 
har altid haft en rigtig god motionist og veteran 

afdeling, så for at få et lag mere på, vil jeg øn-
ske, at vi kan få etableret nogle udvalg under 

de forskellige afdelinger. 

 
De kan bestå af aktive spillere, som så kan lave forskellige arrangementer 

og dermed være med til at puste endnu mere liv i FBK92.  
 

Det må være et fokuspunkt til den nye sæson       

 
Vi starter sæsonen op mandag den 8. august. 

 
Mvh Claus Bruun 

Seniorformand. 
 

 
 

 

  

  



Kontingenter 2022 – 2023! 
 

Kontingenter Fra 7. august Senest 6. august 

Single i hal 850 kr. 775 kr. 

Single på skole 675 kr. 600 kr. 

Double i hal 600 kr. 550 kr. 

Double på skole 500 kr. 450 kr. 

Timer mellem 22.00 - 23.00 

- fredag dog efter 20.00 
halv pris halv pris 

Ungdom - 1 gang om ugen 400 kr. 400 kr. 

Ungdom – 2 gange om ugen 700 kr. 700 kr. 

Ungdom – 3 gange om ugen 950 kr. 950 kr. 

Senior - 1 gang om ugen 1.400 1300 kr. 

Senior - 2 gange om ugen 2.450 2225 kr. 

Motionister – 1 gang om ugen 1.100 1025 kr. 

Motionister - 2 gange om ugen 1.925 1750 kr. 

Veteraner 1.100 1025 kr. 

Passiv uden spilleret 100 kr. 100 kr. 

Passiv med spilleret 200 kr. 200 kr. 

Familiebaner lørdag 11.00 - 12.00 400 kr. 400 kr. 

 


