
Nyhedsbrev 
Lyngby Badminton Klub

vol. 1, Oktober 2021



Sponsorer LBK sæson 21/22 

Tusind tak for jeres støtte

skilt_logo_3x1m.indd   1 11-06-2019   10:06:59



Sponsorer LBK sæson 21/22 

Tusind tak for jeres støtte



Indhold

1

Intro

Nyt fra Bestyrelsen 

Nyt fra ungdom

Nyt fra senior 

Hjemmeholdkampe i senior

Nyt fra veteran 

Holdturneringshold i LBK

Udvalg i LBK

LBK Banko

2

3

4

6 

8

9

10

11

12



Kære medlemmer i Lyngby Badminton Klub! 

Efter en længere pause er vi nu klar til at kunne udsende sæsonens 
første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer tre gange i løbet af sæso-
nen med ønsket om at oplyse, inspirere og underholde.  

Vi bestræber os på at komme rundt i de forskellige afdelinger og beret-
te om alle de spændede ting der rør sig i LBK.

Det første nyhedsbrev er tænkt som et overblik og en intro oven på den 
længere pause. Forhåbentlig kan vi i de næste berette om en masse 
flotte resultater og spændende nyheder fra holdkampe, turnering, træ-
ninger, og sociale arrangementer.  

Vi håber I har lyst til at læse med, og blive lidt klogere på hvad der rør 
sig på tværs i klubben! 

Nyhedsbrevet er tilbage

2



Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen 
sidst i maj og er i gang med arbejdet for at holde fast i de pt. 
største udfordringer post corona -nemlig økonomien og 
situationen omkring udvidelse af Engelsborgskolen. 

Økonomien er anstrengt som følge af corona, der spolerede 
det sædvanlige forløb med indtægter og udgifter. Vi har 
modtaget støtte fra DGI samt offentlige institutioner, og vi 
har stadig ansøgninger ude om supplerende støtte. Vores 
sponsorer er aktivt med til at sikre, at vi kan holde gang i 
klubben på samme høje niveau med spillere og ikke mindst 
trænere. 

LBKs hal-team har holdt flere møder med kommunen, og vi 
har modtaget en tidsplan for byggeprojektets mange faser 
samt LBKs involvering i design af en ny hal. LBK har også 
fremhævet at det er afgørende for klubben med ”Bygning 
før nedrivning”, dvs. at en ny hal er færdig til brug før ”den 
grønne hal” evt. nedrives. Det er et større projekt med flere 
politiske beslutningspunkter. Hvis alt går som kommunen 
har planlagt pt., så vil et byggeprojekt kunne starte op 1. 
januar 2026. Når vi får yderligere relevant og fast information 
vil vi berette om det.

Nyt fra bestyrelsen 
og hal taskforce
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Sæsonen blev startet i den sidste weekend af skoleferien 
med en meget succesfuld opstartslejr med 55 deltagere, 
og den blev afsluttet med et forældremøde, hvor cheftræ-
ner Peter Arvedsen og ungdomsformand Hans-Henrik 
Eigtved fortalte om den kommende sæson. 

Vi havde i år igen glæde af mange frivillige forældre, der 
stod for alle måltiderne, og af Netto på Engelsborgvej, som 
kvit og frit havde sponseret al maden – stor tak for begge 
dele!

På lejren havde vi i år seks af vore ”ældre” ungdomsspillere 
med som hjælpetrænere, og de gjorde alle en super ind-
sats, så vi fik en fin start på sæsonen.

Billeder fra årets opstartslejr i ungdom. Til venstre ses de ungdomsspillere, som deltog på 
lejeren. Til højre ses det fantastiske træner team, som var med til at afvikle årets lejr. 

Nyt fra ungdom 

Sæsonstart i ungdom
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Peter Arvedsen

Lars Klintrup

Kim Nielsen

Lian Ying Zhang

Lotte Thomsen

Kristian Pihl

Emilie Faarborg

Josephine Ahrendt

Maja Tot

Marius Simonsen

William Hvid

Joel Arvedsen

Oskar Fisker

Oliver Grove

Magnus Hede

Andreas Kjær

Vores pt mere end 250 ungdoms-
spillere træner på 34 træningshold 
over 55 haltimer om ugen, og det er 
som sædvanlig et stort puslespil i 
starten af sæsonen, når både spille-
re og trænere får nye skemaer i 
skolerne og på studier/jobs, men 
efter lidt begyndervanskeligheder 
og rykken rundt med en stor ind-
sats af Peter Arvedsen og Grethe på 
kontoret går det hele nu fornuftigt 
op. 

Trænerbesætningen for denne 
sæson er som de øvrige år under 
ledelse af Peter Arvedsen stærkt 
supporteret af Lars Klintrup, og den 
ser således ud:

Træning og trænere i 
ungdom
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Efter følelsen af en meget lang sæson i 2020/21, hvor vi ikke fik 
mulighed for at spille ret meget, er der blod på tanden og høj 
motivation i hele spillertruppen. Coronasituationen satte sidste 
sæson generelt en stopper for holdturneringen og træningen. De 
få holdkampe der nåede at blive afviklet var med begrænset 
adgang for tilskuere. Derudover var træningen opdelt i grupper i 
de få måneder der kunne spilles, og de sociale arrangementer 
var sat på pause. Det havde selvfølgelig betydning for seniortrup-
pen, men vi er kommet stærkt igennem sidste sæson og endnu 
stærkere ud i den nye.

Vi har fået en fin tilgang af nye spillere til 1. og 2. holdet i senior-
truppen. Et stort velkommen til Emilie Faarborg, Kaj Lü og Jacob 
Hjort, som allerede nu har vist de kvaliteter som vi værdsætter i 
klubben. Desværre har vi måtte sige farvel til Andreas Kjær, som 
vi ønsker alt held og lykke fremover.

Alle hold er kommet fint fra start og kæmper for at nå vores mål-
sætninger. 2. og 4. holdet har fået en rigtig god start og har gode 
muligheder for at nå deres mål om henholdsvis playoff og blive i 
KBH Serien. Lidt vanskeligere ser det ud for 1. holdet at nå deres 
mål, men de kæmper fortsat. 3. holdet har fået en svær start og 
skal virkelig præstere i resten af sæsonen for at nå opryknings-
spillet. For alle hold skal det siges, at der ses en rigtig god udvik-
ling, fantastisk sammenhold og god energi.

Lars Klintrup

Morten Sikjær

Kim Nielsen

Nyt fra senior
Vi er tilbage
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1. holdet

2. holdet

3. holdet

4. holdet

5. holdet

På billederne ses LBKs fem senior 
hold. Til årets hjemmeholdkampe 
for 1. holdet har vi igen i år mulig-
hed for at levere et fantastisk setup 
for tilskuerne. Til hver hjemmekamp 
i sæsonen vil der være konkurren-
cer, med præmier sponsoreret af 
Realmæglerne i Lyngby & Virum, 
mulighed for at møde vores spon-
sor Jyske bank samt skøn kage 
sponsoreret af Den helt rigtige 
bager. 

Holdkampe i senior

Hjemmeholdkampe

7



Hjemmeholdkampe i senior
Grundspil 21/22
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11.09 Lyngby 4 mod BC37 Amager 3 kl 11:30

25.09 Lyngby 1 mod Hvidovre kl. 11:30 
25.09 Lyngby 2 mod Lillerød 3 kl. 15:00
25.09 Lyngby 5 mod Drive Kbh 4 kl. 17:30
26.09 Lyngby 3 mod Dragør 2 kl. 13:00

09.10 Lyngby 1 mod Greve 2 kl. 11:30
09.10 Lyngby 2 mod Badminton Roskilde kl. 14:30
09.10 Lyngby 5 mod KBH Kbk. 3 kl. 17:00

30.10 Lyngby 3 mod Vanløse kl. 11:30
30.10 Lyngby 4 mod Frederiksberg 2 kl. 14:30 

20.11 Lyngby 1 mod Hillerød kl. 11:30
20.11 Lyngby 2 mod SAIF Kbh kl. 14:30
20.11 Lyngby 5 mod Charlottenlund 3 kl. 14:30
21.11 Lyngby 3 mod Team GSG kl. 17:00

15.01 Lyngby 1 mod Solrød Stand 2 kl. 11:30 
15.01 Lyngby 2 mod Charlottenlund kl. 15:00

11.12 Lyngby 4 mod Gentofte 4 kl. 11:30

15.01  Lyngby 1 mod Solrød Strand 2 kl. 11:30
15.01  Lyngby 2 mod Charlottenlund kl. 14:30



Med ny formand er veteranafdelingen ved at 
finde sin nye form, og der er etableret et udvalg 
med spillere fra de 3 veterantræninger (man-
dag, onsdag og torsdag). Dette udvalg har haft 
lejlighed til at se på de 3 træninger og har i 
samråd med mandagsspillerne ændret man-
dagstrænings afviklingen til kortere spillerun-
der. Dette udvalg har også sørget for afvikling af 
en social VETU-opstartsturnering, hvor formålet 
var at lære hinanden at kende på tværs af træ-
ningerne. Med 24 tilmeldte var det en hyggelig 
eftermiddag med flotte præmier til bl.a. det 
mest spraglende træningstøj. Efter turneringen 
blev der hygget i klublokalet.
 
Holdturneringen er gået i gang og vi har i år 
tilmeldt 11 hold (3 x 60+, 5 x 50+ og 4 x 40+). Som 
tidligere år har vi haft svært ved at bemande 
første runde grundet regel om brug af reserver i 
første runde.
 

Nyt fra veteran 
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I denne sæson har vi hele 31 hold tilmeldt på tvært af klubbens afdelinger
Alle holdene kan følges på www.badmintonplayer.dk

Holdturnering LBK

 

 
 
SEN+60
Lyngby 1 1. Serie 
Lyngby 2 2. Serie 

U13
Lyngby 1 
Lyngby 2 
Lyngby 3 
Lyngby 4 

U15
Lyngby 1 
Lyngby 2 
Lyngby 3 
Lyngby 4
Lyngby 5 

U11
Lyngby 1 
Lyngby 2 
Lyngby 3 
Lyngby 4
Lyngby 5 

U17
Lyngby 1 
 

Lyngby 1. division
Lyngby 2 3. division 3
Lyngby 3 Danmarksserien 
Lyngby 4 KBH Serien P2 Pulje 2
Lyngby 5 KBH Serien

SEN+40
Lyngby 1 Elite
Lyngby 2 1. Serie 
Lyngby 3 3. Serie 
Lyngby 4 4. Serie

SEN+50
Lyngby 1 1. Serie 
Lyngby 2 2. Serie 
Lyngby 3 3. Serie 
Lyngby 4 4. Serie 
Lyngby 5 6. Serie

Veteran

Senior

Ungdom
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Karsten Meier (Formand)
Jørgen Jepsen (Kasserer)
Frederik Greisen (SSU)
Hans-Henrik Eigtved (USU)
Lars Gottlieb (VETU)
René Simonsen (Sponsor-udvalg)
Kathrine Hagen (Suppleant)

Frederik Greisen (formand)
Caroline Gate
Cille Wehlast Nielsen
Kathrine Hagen
Marcus Førby
Michael Svejsø
Niels Lillelund
Oskar Hagen 

Lars Gottlieb (formand)
Grethe Danielsen
Henrik Nordvig
Knud Danielsen
Lene Grønbech
Mie Larsen

Hans-Henrik Eigtved (formand)
Jonas Tot Harboe
Kristian Pihl
Maria Jespersen
Mille Nielsen

Udvalg i Lyngby Badminton

Bestyrelsen USU

SSU

VETU
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1. holdet





Nyhedsbrevet er til for klubbens 
medlemmer med håbet om at 

kunne interessere og oplyse. 

Nyhedsbrevet udkommer tre 
gange i løbet af sæsonen og stræ-

ber efter at dække bredt og give 
et indblik i, hvad der rør sig i de 

forskellige afdelinger af klubben. 

Er der noget du mangler, eller har 
du lyst til at bidrage til næste 

nyhedsbrev, hører vi meget gerne 
fra dig på mail:

 kathrine_hagen@hotmail.com

Tak fordi du læste med!


