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1. Åben U13-U15-turnering i LBK 

Påskeferien blev indledt med åben turnering i LBK. Blandt deltagerne havde Lyngby selv syv 

spillere på banen. I U13B var det Anton Jørgensen, Clara Back Dehn og Laura Hebo Sølling. I 

U13D deltog Adam Henner Nielsen, Kalle Smedrud og Sander Noel. 

Ud over de syv deltagere var der flot opbakning af mange andre LBK-spillere, der var taget i 

hallen for at coache og heppe. Trods den gode opbakning fra de øvrige spillere, lykkedes det 

desværre ikke for LBK’erne at stryge til tops i denne omgang. Bedste resultat blev Sander 

Noel, der spillede sig til en 3. plads i HS i U13D.  

I caféen på første sal var der god stemning og højt humør  

 

2. Adskillige Danmarksmestre blandt veteranerne 

I weekenden 19.-20. marts blev der spillet DM for veteraner i Vejen. Lyngby var flot repræsen-

teret hele vejen fra 35+ til 65+. I eliterækken lykkedes det LBK at sikre hele 7 DM-titler. 

GULD: Lars Klintrup/Morten Sikjær 35+ HD, Christina Rindshøj m. Dorte Steenberg, Solrød 

40+ DD, Morten Sikjær 45+ HS, Karsten Meier 60+ HS, Karsten Meier m. Hanne Nielsen, HBC 

60+ MD, Knud Danielsen m. Irene Sterlie, GSB 65+ MD og Knud Danielsen m. Harry Skyds-

gaard, Silkeborg 65+ HD 

SØLV: Jørgen Jepsen m. Lars Kruse, GBK 55+ HD, Annette Vollertzen m. Jesper Tolman, 

HBC 55+ MD.  

BRONZE: Lars Klintrup 35+ HS (og ungdomscheftræner Peter Arvedsen i 50+ HS, Skovlunde) 

Stort tillykke til alle medaljetagerne!   



 
 

3. Årets Berlintur 

Endnu en gang drog en stor flok LBK-spillere afsted til Berlin for at deltage i året Yonex Junior 

Cup. I alt 40 spillere fra U11-U19. Det blev en fantastisk tur sportsligt, men især også socialt! 

Fredag bød på mix, og det startede med masser af LBK-succes: 3x guld, 2x sølv og 2x bronze. 

Magnus Kongshammer/Vilma Pedersen blev nr. 2 i U13A. Bertram blev nr. 3 med x-makker. 
Troels Elting/Anna Engelhardt blev nr. 1 i U15A efter at have slået LBK’ere i semifinalen og i 
finalen. Peter Torp blev nr. 2 med x-makker mens Marcus Rindshøj/Alma Pedersen fik bronze. 
I U17 var det Tobias Eigtved og Julie Nielsen, der tog af guldet mens Sebastian Strarup og 
Laura Skyum strøg til tops i U19.  

Lørdag stod den på herre- og damesingler, og her blev det til 3x guld, 2x sølv og 2x bronze. 

Magnus Kongshammer vandt U13A HS efter en flot og spændende finale. Simon blev nr. 3. 
Troels Elting var tæt på at genvinde U15A-titlen fra sidste år men måtte se sig slået i finalen.  
Anna Engelhardt vandt U15A DS mens Alma Pedersen var overlegen i kampen om bronze. 
Sidst men ikke mindst vandt Laura Skyum U19 DS. 

Om søndagen sluttede ungerne fantastisk af: 5x guld, 2x sølv og 3x bronze. 

Maja Tot Harboe vandt U11A DD. Magnus Kongshammer/Lucas Dittmer blev nr. 3 i U13A HD. 
Troels Elting/Magnus Hede vandt U15 HD i en LBK-finale mod Marcus Rindshøj/Peter Torp. 
Anna Engelhardt blev nr. 2 med x-makker. Clara Pedersen blev nr. 3 i U17A med x-makker. 
Johannes Dyerberg/Thomas Sand Christensen tog sig af U17B-rækken. Sebastian Strarup og 
Tobias Eigtved vandt U19A HD mens Laura Skyum vandt U19A DD med x-makker. 

Resultaterne var nok til at sikre klubbens 11. klubpokal af 12 mulige. Stort tillykke til ungerne! 

 



 
 

 

  

 

 

inforevision er et velfunderet revisions- og konsulenthus i Søborg med 16 partnere, 110 medarbejdere og 

1600 kunder – primært mindre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher. Vi arbejder med 

revision og regnskab, skat og moms, internationale forhold, M&A, transaction services, erhvervsservice og 

it, herunder ERP-systemer, Business Intelligence og hosting. 

Fokus på ejerledere 

Vi har fokus på meget mere end tal. Hovedparten af vores kunder er ejerledede virksomheder, hvor ejer og 

leder er én og samme person. Vores speciale er at yde regnskabsmæssig assistance og rådgivning, der tager 

afsæt i både ejerens og virksomhedens interesser. I ejerledede virksomheder er de menneskelige relationer 

af stor betydning for et godt samarbejde, og derfor er tæt kundekontakt, indgående kendskab til kunderne 

og et højt fagligt niveau grundelementer i vores virksomhed. 

Tæt, personlig service 

I inforevision er kunderne i centrum. Vi er organiseret i mindre grupper af medarbejdere, som hver tager 

sig af en fast kundekreds. Det giver os mulighed for at yde en tæt, personlig service og opbygge de langva-

rige relationer, som vi tillægger stor værdi. Og som konsulenthus kan vi hurtigt og effektivt trække på speci-

alister og rådgivere med særlige kompetencer, når der er brug for det. 

Bredt forretningsmæssigt grundlag 

inforevision har kunder i stort set alle brancher. Det har givet os et bredt forretningsmæssigt grundlag, som 

vi bruger til at hjælpe med at håndtere økonomiske spørgsmål og komme med forslag til andre kunder på 

tværs af brancher. 

Ønsker du yderligere information eller eventuelt et uforpligtigende møde kan du kontakte Sten Pedersen. 

  



 
 

4. Status/sæsonresultat holdkampe 

Ungdom 

Holdkampene er næsten overstået. Her kommer et overblik over, hvordan det er gået i sæsonen. 

U11 1. hold  Vinder rækken og er dermed klar til DM for hold  

U11 2. hold  Ligger på en 4. plads. Med sejr i sidste kamp, ender de som nr. 3 ud af 7 hold 

U11 3. hold Endte som nr. 4 ud af 7 hold 

U13 1. hold Vinder rækken og er dermed klar til DM for hold 

U13 2. hold Endte som nr. 3 ud af 4 hold 

U13 3. hold Endte som nr. 2 ud af 8 hold 

U15 1. hold Vinder rækken og er dermed klar til DM for hold 

U15 2. hold Sluttede sidst efter en hård sæson, hvor det var svært at stille hold hver gang 

U17-holdet Har allerede sikret sig 1. pladsen i rækken før sidste runde 

Senior 

1. holdet Bliver næsten med sikkerhed nr. 3 i slutspillet, hvilket betyder kvalkamp til 3. div 

2. holdet Mangler en enkelt kamp men ser ikke ud til at rykke op i Danmarksserien i år 

3. holdet Kom fra baghjul efter en svingende start og rykker op i serie 1 fra næste sæson 

Veteran 

Veteran 1 Mangler en enkelt kamp men forbliver i eliterækken uanset resultatet 

Veteran 2 Kæmper om overlevelse i serie 1. Kræver formentlig en sejr i sidste runde 

Veteran 3 Ligger til overlevelse i serie 4, men nederlag i sidste runde kan betyde nedrykning 

Veteran 4 Er garanteret overlevelse i serie 5 forud for sidste runde 

Veteran 5 Er garanteret oprykning fra serie 8 til serie 7, selv med en kamp tilbage 

50+ 1 Ligger nr. 5 forud for sidste runde. Kan højst ende som 4’er.  

50+ 2 Ligner en vinder af serie 3. Uafgjort er nok i sidste runde.  

50+ 3 Ligger nr. 2 i serie 5 med to runder tilbage. 1. pladsen kan stadig lade sig gøre. 

50+ 4 Ligger i øverste halvdel med en runde tilbage. Kan ende som nr. 3 til nr. 5 

60+ Har sikret sig Københavnsmesterskabet ved at gå ubesejret igennem sæsonen  



 
 

5. Transocean-tilbud til LBK’ere 
 

 
 

 

  

YY Nanoray Glanz 

Vejl. ud. Pris kr. 2.000,00. 

Tilbudspris kr. 1249,00. 

LBK pris kr. 999,00. 

(Topketcheren med de fineste tekno-

logier) 

 

YY Nanoray 10 

Vejl. ud kr. 1.000,00. 

Tilbudspris kr. 475,00. 

LBK pris kr. 375,00. 

(God allround ketcher) 

 

YY Iso Lite 2 

Vejl. ud kr. 800,00. 

Tilbudspris kr. 400,00. 

LBK pris kr. 249,00. 

(God begynder ketcher) 

 

YY SHB-02 MX 

Vejl. ud kr. 1.2000,00. 

Tilbudspris kr. 760,00. 

LBK pris kr. 700,00. 

YY SHB-AERUS LX 

Vejl. ud kr. 1.200,00. 

Tilbudspris kr. 960,00. 

LBK pris kr. 849,00. YY 9329 3 rums bag (blå) 

Vejl. ud. Kr. 900,00. 

Tilbudspris kr. 650,00. 

LBK pris kr. 399,00. 

(Begrænset antal) 

TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED APRIL MÅNED 



 
 

 

 



 
 

6. Nye samarbejdsaftaler 

Lyngby Badminton Klub har indgået to nye samarbejder med henholdsvis skilte- og display-

virksomheden Art-Design samt grafiker og fritidsfotograf Casper Hincheli.  

Art-Design har i 25 år været førende leverandør af skræddersyede salgs-

displays, shop in shop-løsninger og POS-materiale til en række danske og 

europæiske brand owners. Vi er stolte af, at Art-Design fremover ligeledes 

vil levere reklameskilte og andet printmateriale til LBK.  

Se blandt andet de flotte billeder, der pryder væggene i den grønne hal.  

Casper Hincheli er uddannet grafiker og har desuden mange års erfaring 

som fritidsfotograf. Casper har sagt ja til at supportere klubben med sine 

grafiske kompetencer i det omfang hans tid tillader det, ligesom han til 

enkelte LBK-arrangementer vil hjælpe med at forevige oplevelserne gen-

nem sine knivskarpe billeder. Se mere på www.hincheli.com. 

Har I set det kreative billede af Københavnspokalerne på Facebook, da 

både U11, U13 og U15 sikrede sig sejren? Ellers kan I se det herunder.  

http://www.hincheli.com/


 
 

7. LBK på Instagram 

LBK er kommet på Instagram! Det gælder om at være ung med de unge. Derfor har vi givet 

spillerne endnu en mulighed for at dele deres mange oplevelser på de sociale medier, så ven-

ner, familie og andre interesserede kan følge med i deres sjove og spændende badmintonliv.  

Instagram-profilen administreres af U15-spillerne Mathilde Kongshammer og Alma Pedersen. 

Har du forslag til hvilke billeder pigerne kan uploade? Så fang dem i hallen eller på Facebook! 

8. Kommende aktiviteter 

DM, individuelt  8.-10. april  

DMU (ikke E-række + U11)  15.-17. april 

Kvalifikationskamp, senior  23. april 

DM, hold   29. april-1. maj 

Elitekvalifikation, ungdom  7.-8. maj  

Klubmesterskaber  17.-21. maj   

Klubfest for alle (inkl. forældre!) 21. maj 

Tour de LBK   12. juni 

9. 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 
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Tak til vores sponsorer 
 

 

 

 

 

 


