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Kære medlemmer i Lyngby Badminton Klub! 

Vi er nu klar med endnu en version af Lyngby Badminton Klubs 
nyhedsbrev, hvor vi vil give jer en update på hvad der, indtil nu, har rørt 
sig i LBK. 

Sæsonen er godt i gang, og vi kan allerede nu berette om mange flotte 
resultater og gode historier i alle klubbens afdelinger - både på og uden 
for banen.

Alt dette drevet af mange engagerede spillere, trænere, frivillige og 
sponsorer i alle afdelinger, som alle er med til at forme og udvikle LBK - 
tak for jeres støtte og engagement. 

Dette nyhedsbrev er nummer to ud af tre, som udkommer denne 
sæson, 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 sker i Lyngby Badminton klub.  

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

God læselyst!
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Nyt fra bestyrelsen og
hal udvalget
2. halvdel af sæsonen 2021/22 er i gang. Nogle holdkampe er allerede blevet 
spillet, og andre udsat pga. primært corona-smitte blandt spillere. Klubber-
ne arbejder konstruktivt sammen om at få holdturneringen afviklet.

Vi skal være glade for den støtte vi får fra vores sponsor-netværk, da klub-
bens indtægter fra den side er afgørende for at holde klubben på nuværen-
de niveau med spillere og ikke mindst trænere. Vi skal alle være opmærk-
somme på ideer til at udvide kredsen af sponsorer, og til at gøre det attrak-
tivt for sponsorerne at støtte netop LBK.

Omkring ”Ny hal” situationen, så er LBK aktivt afventende på en invitation 
fra kommunen om deltagelse i møde februar 2022, i Engelsborgskolens 
byggeprojekt. Dette for at påbegynde formidlingen af de krav og ønsker, 
som LBK har til en ny hal på Engelsborgområdet.

LBK’s to overordnede krav er fortsat, 1) at en ny hal skal være optimeret til 
badminton, samt 2) ”Bygning før nedrivning”, dvs. at en ny hal er færdig til 
brug før ”den grønne hal” evt. nedrives. Hvis alt går, som kommunen har 
planlagt, så bør et byggeprojekt kunne starte op 1. januar 2026. Den 4. no-
vember 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en tillægsbevilling på 600.000 kr 
til udbuddet med kommunens bygherrerådgiver.
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Københavnsmesterskaberne for Ungdom

Nyt fra ungdom

Vi var som altid flot repræsenteret ved Københavnsmesterskaberne 
for ungdom, men havde desværre flere spillere der måtte scratche i 
løbet af turneringen, grundet positive corona-tests – ellers ville vi nok 
have fået endnu flere (guld) medaljer.

I U11 vandt Ella Aoki Pihl guld i DS, og sølv i både DD og MD.

I U13 vandt både Simone Pihl og Louise Bille-Biggart bronze i DS. 
Oscar Hougaard og Phillip Kongshammer vand bronze i HD, Linnea 
Danielsen, Simone og Louise vand alle bronze i DD, og Simone vandt 
også sølv i MD.

I U15 vandt Elias Martin og Peter Bille-Biggart bronze i HS, August 
Kaldau vandt sølv i HD, Elias, Peter og Oliver Kock Grove vandt bronze 
i HD, Eline Landsvig og Hannah Treloggen vandt sølv i DD hvor Nina 
Jespersen vandt bronze. Eline vandt guld i MD, Peter vandt sølv, Sarah 
Feng Olsen, Elias og Oliver vandt alle bronze.

I U17 vandt Marius Ullerslev Simonsen sølv i HD, mens David Kaldau 
og Daniel Spang vandt bronze. Josephine Arendt og Maja Tot Harboe 
vandt bronze i DD, og Marius og Maja vandt bronze i MD.

Herudover havde vi masser af kvartfinaler
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Åben U9 og U11 turnering 
i november
Vi havde over 120 deltagere til LBK’s åbne U9 og U11 turneringe. Her debu-
terede arrangørerne i nye turneringsudvalg, som består af Mette Degn, 
Kenneth Christensen, Jesper Christensen, Troels Elmstrøm og Nicolai 
Juulsager. 

På dagene var der yderligere mange der hjalp til, ligesom Dorte Engel-
hardt fra det gamle udvalg supporterede i hele processen.

Turneringen var en stor succes, programmet klappede, og det fine forar-
bejde viste sin værdi. Stor tak til alle involverede. På billedet ses et par 
glade medaljetagere.

Næste opgave bliver U13/U15 turnering den 5-6. marts.

To glade vindere fra turneringen
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LBK Banko
I november havde vi det store LBK bankospil med mere end 200 
deltagere i multihallen.

Frem til midten af december kørte vi videre med det store elektro-
niske lotteri – begge dele overbevisende organiseret af Maria Jes-
persen og mange hjælpere, som alle skal have en stor tak for ind-
satsen!

Det samlede resultat af de to ting blev et overskud til klubben på 
små 64.000 kr! Dette er meget flot  - også en stor tak til alle spon-
sorerne af de flotte gevinster, og til alle dem der mødte op til 
banko, købte lodder i lotteriet, eller som gjorde begge dele. 

På billedet tv. er den Facebook-streamede live lodtrækning i lotteriet i gang. Th ses de populære 
kæmpechokolader, som i år var sponseret af Valdal Advokatfirma!
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LBK Banko Nyt fra senior

Senior hjemmeholdkampe i slutspillet

05.02 Lyngby 2 møder Solrød Strand 4 kl. 11:30 (8-5)
05.02 Lyngby 5 møder Drive Kbh 5. kl. 14:30 (9-4)

06.02 Lyngby 4 møder Drive Kbh. 4 kl 17:00 (7-6)

26.02 Lyngby 1 møder abc Aalborg kl. 16:00 (7-2)

12.03 Lyngby 2 møder Hvidovre 2 kl. 11:30
12.03 Lyngby 5 møder BC37 Amager 3 kl. 14:30
12.03 Lyngby 3 møder Næstved-Herlufsholm kl. 17:00

13.03 Lyngby 4 møder KBK Kbh. 3 kl. 17:00

26.03 Lyngby 1 møder Højbjerg 2 kl. 13:00



Nyt fra senior

I senior-regi er vi netop startet på slutspillet, hvor det skal afgøres, hvor de 
respektive holde ender, og hermed hvilke rækker der skal spilles i, i den 
kommende sæson. 

Inden sæson start definerede truppen følgende målsætninger, som vi i den 
kommende periode vil kæmpe benhårdt for at opfylde:

1. holdet spiller i denne sæson 1. i division, og målsætningen er at holdet kan 
blive. 

2. Holdet spiller i denne sæson 3. division, og målsætningen er deltagelse til 
play off, og eventuelt oprykning. 

3. Holdet spiller i denne sæson i danmarksserien, og målsætningen er at 
komme i oprykningsspillet. 

4. Holdet spiller i denne sæson i københavnsserien, og målsætningen er at 
blive. 

5. Holdet startede sæsonene ud i serie 1, men blev allerede inden første hold-
kamp tilbudt en plads i københavnsserien, som holdet derfor har spillet i 
hele sæsonen. Målsætningen om oprykningen blev derfor opfyldt allerede 
inden sæson start, og ambitionen er nu derfor at forblive i københavnsserien 
i næste sæson. 

Ovenpå det netop afsluttede grundspil er status nu 
1. holdet spiller nedrykningsspil fra 1. division, og ligger nr. 5 i puljen. 
2. holdet spiller oprykningsspil til 2. division, og ligger nr. 4 i puljen.’
3. holdet spiller nedrykningsspil fra danmarksserien, og ligger nr. 4 i puljen.
4. holdet spiller oprykningsspil til danmarksserien, og ligger nr. 3 i puljen.
5. holdet spiller nedrykningsspil fra københavnsserien, og ligger nr.6 i puljen.

Status på holdturneringen
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Deruover har LBK være repræsenteret ved følgende senior turneringer

Turneringsdeltagelse i senior
 
I første halvdel af sæsonen har der været deltagelse af LBK senior spillere til  
adskillige turneringer. 

Til Grand Prix turneringen i Lillerød i december måned endte Lyngy’s Badminton 
Klub’s to stærke piger Caroline Gate og Maja Rindshøj på en meget flot 3. plads i 
dame double rækken. Pigerne tabte efter en tæt semifinale som endte med 19-21, 
19-21.  I hver kategori er der kun plads til 16 deltagere/par, som kvalificeres via den 
danske rangliste. Vi er meget stolte af at have spillere i vores klub som kan spille op 
med de allerbedste badminton spillere i Danmark.

Derudover havde vi i starten af februar LBK flot repræsenteret ved senior DM hvor 
klubbens helt nye spiller Erik Olsen deltog i HD. 

Højbjerg Elite grandprix
Skovshoved Elite Grandprix

Viby mester Grandprix
Grindsted Senior A

Lillerød Elite Grandprix 
KMB2010 Senior M turnering

Hillerød Mester Grandprix

Caroline Gate og Maja Rindshøj efter deres flotte sejr
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Nyt fra VETU

Holdturneringen

Der er desværre rigtig mange skadede 
spillere, som udover at være træls for 
den enkelte, også influerer holdene. 

Det har i denne sæson bevirket, at hold-
lederne har haft særligt svært ved at 
sætte hold, og i nogle tilfælde været 
nødt til at aflyse kampe.

Som en konsekvens af manglen på spil-
lere har vi også trukket 40+4 fra holdtur-
neringen.  

Øjebliksbilledet er, at alle holdene som 
minimum forbliver i deres respektive 
rækker. Herudover er der mulighed for 
at 60+2 holdet kan blive puljevinder.  



På billedet tv. ses Grethe og Knud Danielsen. Midt for ses Jørgen Jepsen og makker på podiet og 
th. ses Karsten Meier.
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 To LBK-verdensmestre og 
flotte placeringer
I slutningen af 2021 deltog 4 LBK’ere i VM for veteraner. VM blev holdt i Huelva i 
Spanien, og turneringen blev afviklet i samme hal som eliten spillede VM i. 
Det var en kæmpe succes, og LBK fik samlet set fem medaljer med hjem, hvilket 
er ganske imponerende. Læs blot med her:
  
Knud Danielsen: Guldmedalje i herresingle i 75+ og bronzemedalje i herredouble 
70+ (sammen med Torben Hansen fra Højbjerg).  

Karsten Meier: Guldmedalje i herresingle 65+ og sølvmedalje i herredouble 65+ 
(sammen med Tarik Farooq fra Østrig). 
 
Jørgen Jepsen: Sølvmedalje i herredouble 60+ (sammen med Lars Kruse fra Gen-
tofte). 

Jørgen stillede også op i single, hvor han knebent tabte sin første kamp til en 
senere semifinalist. Grethe og Knud spillede mixed double i 70+ rækken. Det blev 
til en flot kvartfinaleplads, idet de tabte i puljespillet til de senere finalister fra Eng-
land. Stort tillykke til alle med de flotte placeringer.  
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Tur til Club La Santa

For 4. år i træk har Lars Gottlieb organiseret en tur for klubbens +40 spillere 
til Club La Santa, hvor der hvert år i januar holdes en særlig turnering for 
årgang 40+ ”Veteran Badminton Tournament”. Der deltog i år 38 ivrige 
badminton-entusiaster i turneringen, og LBK var repræsenteret med et 
rekordhøjt antal; 9 glade og tilfredse deltagere, hvoraf de fleste er tilknyttet 
mandags-træningen.
   
Turen forener muligheden for at spille en masse badminton, møde spillere 
fra andre klubber, og ikke mindst samvær med sine klubkammerater. Her-
udover kan man være heldig at få lidt lys og sol i den ellers mørke og kolde 
januar.

Der er en ny tur og turnering i januar 2023, som Lars allerede har lagt op 
som en begivenhed i Facebook-gruppen ”LBKs veteraner”. Datoerne er 
20.-27. januar 2023. Læs mere her 
https://www.facebook.com/events/268488812059586

Deltager gruppen på årets La Santa tur



 

Udsagn fra en meget tilfreds deltager:  
”Det var en rigtig hyggelig tur både socialt og sportsligt med masser af samvær 
med badmintonvenner fra klubben men også med nye relationer med søde 
mennesker fra andre dele af Danmark og andre lande. Man bliver en del af 
noget som mange deltagere har som en årligt tilbagevendende tradition, så 
mange kender hinanden og man bliver hurtigt en del af sammenholdet. Turne-
ringskonceptet er gennemprøvet og der er plads til absolut alle niveauer af 
badmintonkompetencer. Instruktørener sørger for at alle kan være med, så det 
bliver hyggeligt, men også med turneringer på forskelligt niveau, så konkurren-
cegenet kan blive udfoldet med nogle vindere, præmier osv. Der er sjove tilba-
gevendende ritualer som fx når et par nordmænd flere gange i ugen stiller op i 
vældig gennemførte udklædninger. På det kulinariske område tog mange af os 
en aftengåtur til den nærmeste by, hvor der ligger et par rigtig gode restauran-
ter med mad til rimelige priser. Når vejret er godt som det har været de sidste 
gange, så er det også en fantastisk pause fra en trist dansk vinter med korte 
bukser, frokost i solen og solbadning ind i mellem badminton. Det behøver ikke 
kun at være badminton, da det jo et kæmpe sportscenter. Så mange prøvede 
også alle mulige andre sportsgrene og nogle af os lejede også en bil for at se 
lidt af øen og det er forbløffende billigt. I år var en del ting lukket pga. corona og 
de spanske maskeregler var lidt udfordrende, men det kan kun blive bedre 
næste gang, hvor man også kan håbe på åbent wellness center, diskotek og 
shows. Lyngby var helt klart overrepræsenteret, så lad os gøre det til en Lyngby 
Veteran tradition.”  
Peter 

Apropos Facebook, så har LBKs veteraner sin egen Facebook-gruppe. Her 
annonceres blandt andet arrangementer. Så hvis du ikke allerede er medlem, så 
find gruppen - LBKs veteraner - på Facebook og anmod om at blive medlem. 
Gruppen har foreløbig 51 medlemmer, men vi arbejder på at få alle med. Så tøv 
ikke med at blive del af gruppen.   
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Lorem ipsum



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!



Sponsorer LBK sæson 21/22 

Tusind tak for jeres støtte
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