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Forord. 
I 1983 i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, blev der lavet et meget professionelt skrift. 50 års jubilæumsskriftet 

kan ses på klubbens hjemmeside www.hb-badminton.dk .  

Nærværende beskrivelse af HB’s historie er derfor fra 1983 til 2013 og bygger dels på min til tider ringe hukommelse 

og dels på skriftlig materiale fra: 

HB’s klubblad DROPS til 2004, hvor det stoppede 

HB referater, i det omfang de findes 

Badminton Danmarks 75 års jubilæumsskrift 2005 

Badmintonbladet 

Hvis der skulle mangle vigtige begivenheder, eller skulle jeg have glemt at omtale personer med betydning for klubben, 

bedes man bære over med mig. 

Erik Jonas Pedersen

 

Historien kort fortalt. 
HB blev grundlagt den 16. april 1933 af fru landin-

spektør Sørensen og fru museumsdirektør Zelia An-

drup. 

De første sving blev foretaget noget tidligere i prinses-

sernes the-sal på Frederiksborg slot. Et lille lokale med 

lavt til loftet og kakkelovn for enden. Efter et par mel-

lemstationer på hotel Kronprinsen på torvet og gymna-

stiksalen på Statsskolen på Sdr. Banevej, fik vi så vores 

træhal ("laden") med 2 baner på Åtoften d. 27. novem-

ber 1933. 

 

"Laden" fik sin endelige udformning i 1939. En udvi-

delse der resulterede i hele 3 baner. 

Efter mange års bestræbelser lykkedes det så endelig i 

1983, i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, at få 

en ny hal. Denne hal, som vi jo bruger endnu har 8 

baner. 

En grundig beskrivelse af klubbens historie frem til 

1983 kan ses i klubbens jubilæumsskrift på vores 

hjemmeside www. hb-badminton.dk/klubben/historie. 

Resten af dette lille skrift vil omhandle klubben i peri-

oden 1983 – 2013. 

 

Ny Hal – Nye tider. 
En af de største forandringer i klubben skete i 1985, 

hvor klubben kunne tage en ny kommunal hal i brug. 

Byggeriet blev dyrere end planlagt, hvilket hovedsage-

lig skyldtes en meget omfattende pilotering. Det betød, 

at byggeriet måtte reduceres. Det blev besluttet at byg-

ge et omklædningsrum mindre mod til 

 

gengæld at beholde 8 baner. Heldigvis fik klubben en 

pæn sum penge for den gamle hal, som senere blev 

brugt til forbedringer af hallen og dens faciliteter. I 

øvrigt havde klubben, især ved formand Michael Jen-

sen og SSU formand Hans Olaf Birkholm, et godt 

samarbejde med kommunen om udformningen af hal-

len. Det bevirkede, at hallen fik internationale mål, kun 

Lis Rathsach klar til at serve i den gamle hal, "laden" 

Aktivitet i den nye hal på Milnersvej 

http://www.hb-badminton.dk/
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streger til badminton og en grøn farve og belysning, 

der gav optimale betingelser for badmintonspillet.  

Den forbedrede økonomi betød, at 

klubben udover halinspektør Knud 

Petersen, som fulgte med fra den 

gamle hal, også kunne ansætte 

Flemming Rasmussen. Knud drev 

cafeen sammen med sin kone Irene 

Petersen. Derudover blev der penge 

til at deltidsansætte Ulla Maltesen 

som lettelse til kassererens større 

og større arbejde. Ulla skulle hovedsagelig holde styr 

på medlemmerne, som steg voldsomt i denne tid. Sene-

re blev Ulla administrator og tog sig af det daglige 

arbejde med økonomien. For første gang i klubbens 

levetid havde klubben en god økonomi og penge på 

kistebunden. Klubbens medlemstal nåede op på over 

1000, og klubben var en af de største på Sjælland. I dag 

administreres hallen via en selvforvaltningsaftale af 

FrederiksborgCentret. 

Da der var ønsker at kunne lave mere og bedre mad i 

cafeen, blev det i 1988 besluttet at udvide køkkenet. 

Pengene til ombygningen skulle tages af formuen, som 

derefter skulle genopbygges via kontingenterne. Et 

princip, som ikke blev efterlevet siden hen. De første 

forpagtere af den nye café var Tove Zib og Joan Jør-

gensen, senere kom Ole Frank til. I dag drives cafeen 

af klubben med Mia Bojko som primus motor. 

I 1998 lykkedes det ved hjælp af tilskud fra kommunen 

at få gennemført en større ombygning. Der blev bygget 

et ekstra omklædningsrum til damerne. Damernes og 

herrernes omklædningsrum blev slået sammen til et 

omklædningsrum for herrer. Endelig blev der også 

lavet en tilbygning ved siden af køkkenet, hvor der 

blev indrettet et kontor. Inventaret i cafeen og klublo-

kalet blev udskiftet. 

 

I forbindelse med de kraftige regnskyl i sommeren 

2010, gik Pøleåen over sine bredder og oversvømmede 

hallens gulv. Takket være aftalen 

med FrederiksborgCentret, blev 

der hurtigt iværksat en tørring 

under gulvet, og efter ca. ½ år 

kunne gulvet slibes og males. Hal-

len kunne dog delvis bruges i tør-

reperioden. 

Klubben har således ved hjælp af 

egne midler opnået at få etableret 

de faciliteter og mere til, som måt-

te spares bort ved bygningen af hallen. 

 

Klubben og den nye hal. 
Ved klubbens 50 års jubilæum i 1983 sagde den davæ-

rende formand for DBF, Frede Kruse-Christiansen, at 

HB ikke skulle være kede af den gamle ”lade” som hal. 

For disse snævre rammer for en stor klub måtte være 

en af de væsentlige grunde til det gode klubsammen-

hold, man som udefra kommende straks mærker. 

Det var derfor en stor udfordring at kunne bibeholde 

dette klubsammenhold, når spillerne skulle samles i 

den nye hal. Mange spillere havde tidligere spillet i 

Frederiksborghallen, Kulsvierskolen, Skanseskolen 

osv. Derudover steg medlemstallet kraftigt i de efter-

følgende år. Heldigvis var der mange frivillige, der 

ønskede at give i nap med. Klubben havde organiseret 

sig med 9 udvalg, som talte knap 50 personer. Festud-

valget og motionistudvalget var især vigtige i arbejdet 

med at skabe sammenhold i klubben. Således kunne 

festudvalget samle mere end 150 deltagere i de årlige 

familie-handicap turneringer. 

Handicap kunne f.eks. være, at de bedste spillere fik 

klap for øjet, skulle spille med badmintontaske under 

armen, eller man kunne være bundet sammen med en 

Cafeen som den ser ud i dag 

Fra indvielsen af det nyindrettede klublokale 

Rejsegilde på den 

nye tilbygning i 

1998 

Michael Jensen, 

formand 1982-

1986, 1990-1994 
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elastik osv. De årlige afslutningsfester med flere hund-

rede deltagere var ligeledes vigtige for sammenholdet.  

 

Tiderne ændrer sig. 
Desværre ændrede tiderne sig, det blev vanskeligere at 

finde frivillige ledere, og interessen for badminton var 

vigende i nullerne. Dette afspejlede sig f.eks. i klub-

bens love, hvor antallet af udvalg blev reduceret lige-

som antallet af medlemmer i udvalgene faldt.  

 I 2006 blev der vedtaget en gennemgribende lovæn-

dring, hvor bestyrelsen bestod af formand, kasserer og 

1-3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpegede 

repræsentanter for de enkelte spilleudvalg. Disse love 

viste sig imidlertid at være utilfredsstillende. De var 

ikke særlig demokratiske, idet den meget lille bestyrel-

se fordelte penge til de enkelte udvalg, uden disse nød-

vendigvis havde nogen indflydelse på fordelingen. 

Derudover hvilede der en stor arbejdsbyrde på de få 

bestyrelsesmedlemmer. Dette medførte, at der i 2011 

blev valgt en ny bestyrelse bestående af: Olaf Nyeng 

(formand), Tina Juul (kasserer) samt Jørn Graversen, 

Jon Barth Hansen og Marianne Clausen. Ved en eks-

traordinær generalforsamling i 2012, blev der indført 

nye love. Bestyrelsen består nu af formand, kasserer og 

5 medlemmer, hvoraf de 4 udpeges spilleudvalg og 

pensionistudvalget.  

 

HB’s Venner. 
HB’s venner blev stiftet den 7. december 1982 af nogle 

”ældre” medlemmer, som havde været medlemmer af 

HB i en menneskealder. Den første formand blev Bent 

Larsen, Sjællandsmester i senior HS 1956. En vittig 

hund mente, at HB’s venner stod for følgende: 

H-old i ryggen 

B-en af gele 

S’-øde minder 

v-åde fødder 

e-n god oplevelse 

n-æsten ingen søvn 

n-ye venner 

e-nergien opbrugt 

r-åd til en bøf 

Dette til trods havde vennerne stor energi, og fik hurtig 

kontakt med FIF’s venner om at oprette vise-verse 

teltet på Hillerød kræmmermarked. Mange af HB’s 

medlemmer har haft mange skønne timer med at sætte 

telt op, sælge mad, kaffe, øl osv. Vennerne har også 

skaffet penge ved bankospil, og ved at afholde koncer-

ter i Støberihallen. De fleste penge gik til ungdommen, 

hvor mange har fået tilskud til badmintonrejser til ind 

og udland. Klubben har også nydt godt af HB’s Ven-

ners arbejde. Således har de bl.a. givet flytbare tribuner 

og skiltet på hallens facade. 

Desværre er også HB’s venner ramt af tidens ulyst til 

frivilligt arbejde og måtte i 2009 sætte arbejdet i bero. 

Det forlyder dog, at de vil starte igen??? 

 

Klodens Bedste. 
Peter Rasmussen blev dansk mester i 1997 og 1999 

samt nordisk mester i 1997. 

I 1997 blev Peter Rasmussen som 22 årig verdensme-

ster ved at slå Sun Jun i en dramatisk finale ved VM i 

Glasgow. Peter tabte 1. sæt 16 – 17, vandt 2. sæt 18-13, 

3. sæt blev meget dramatisk. Sun Jun var groggy og 

gang på gang fik han krampe. Efter 2 timer og tre mi-

nutter havde Peter sikret sig guldet. Det berettes, at 

Peter var så glad og overstadig, at han glemte at tage 

sponsorkasketten af, mens Dannebrog gik til tops og 

nationalsangen blev spillet.  

Poul-Erik Høyer fik i øvrigt bronze. Poul-Erik spillede 

i Hillerød fra 2000 på klubbens 1. hold. I dag er Poul-

Erik stadig medlem og spiller lidt for sjov om manda-

gen. 

Glade deltagere i familie-handicap-turneringen i 1988 

Så er der dækket op til fest. 75 års jubilæumsfesten, 2008 
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Der blev straks arrangeret stor velkomst både i lufthav-

nen og i klubben, hvor byens borgmester, Valborg 

Sandberg, var med til at hylde Peter. Peter blev ud-

nævnt til æresmedlem af HB.  

I 1998 blev Peter årets fund i dansk idræt. Desværre 

blev Peter ikke klubben, idet Farum (Brixtofte) gav 

ham et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Heldigvis er 

Peter nu tilbage i klubben, hvor han spiller 1. single på 

1. holdet. 

 

Flere verdensmestre i HB. 
I 2003 kunne klubben endnu engang fejre verdensme-

stre. To af klubbens bedste spillere gennem tiderne, Lis 

Rathsach og Claus B. Andersen vandt 5 medaljer ved 

det første VM i Sofia for veteraner. Sammen blev de 

nr. 3 i mixed double i 50+, men som prikken over i’et 

blev de verdensmestre i henholdsvis damesingle og 

herresingle. Yderligere vandt Claus guld i herredouble 

sammen med Steen Fladberg og Lis vandt guld i dame-

double sammen med Inge Ødum. 

 

Klubbens medlemmer havde øvet sig, og Lis fik den 

velkomst hun fortjente med modtagelse i lufthavnen. 

Claus skulle desværre videre, så Lis måtte modtage 

hæderen alene. Senere, da Claus var vendt hjem, blev 

der holdt reception med borgmester, og hvad der ellers 

hører sig til i FrederiksborgCentret. 

 

Danmarksmestre til HB’s ungdom. 
Den nye hal gav bedre træningsmuligheder og mulig-

hed for bedre at pleje de unge talenter. Dette gav resul-

tat i 1986, hvor Thomas Olsen blev junior danmarks-

mester i herredouble sammen med Frederik Lindquist 

fra Gørlev. Turneringen blev afviklet i Hillerød, hvor 

den nye hal efterhånden blev brugt til afvikling af flere 

og flere turneringer.  

Året efter, i 1987, deltog Thomas på det danske U21 

landshold. Holdet vandt europamesterskabet ved i 

finalen at slå England.  Thomas og Frederik vandt den 

afgørende herredouble. Thomas og Frederik blev indi-

viduelle europamestre i herredouble. Thomas spillede i 

en årrække på klubbens 1. hold. 

I 2004 blev Simon Friis Amossen danmarksmester for 

U13 både i herresingle og i mixed double med Line 

Poulsen, Næstved. Simon blev ved samme lejlighed nr. 

2 i herredouble sammen med Kian Andersen, Solrød 

Strand. Simon spillede i flere år på HB’s 1. hold. I dag 

studerer Simon i Ålborg, hvor han også spiller. 

 

Peter Rasmussen hilses velkommen hjem i lufthavnen, 1997 

Peter hyldes i klubben og ønskes tillykke af borgmester Val-

borg Sandberg 

Glade verdensmestre Lis Rathsach og Claus B. Andersen 

sammen med borgmester Nick Hækkerup 
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Veteranerne kunne også være med. 
Claus B. Andersen vandt danmarksmesterskabet i her-

resingle (40+) i 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 og 

2004. Dette selvom Claus i nogle af årene kunne stille 

op i ældre aldersklasser. Herudover vandt Claus euro-

pamesterskabet i herresingle for 40+ i 1995, 1997 og 

1999. 

Lis Rathsach vandt ligeledes mange DM’er for vetera-

ner. 

Således vandt Lis damesingle (40+) i 1993, 1994, 1995 

og i (45+) i 1997. I 2003 og 2004 vandt Lis damesingle 

i 50+ rækken. Lis vandt euromesterskabet i damesingle 

(45+) i 1997.  

Endelig vandt både Lis og Claus en række DM titler i 

doublerækkerne med forskellige makkere. 

Birthe Rathsach, Søren Birkholm, Hans O. Birkholm, 

Preben Myhre og Mette Myhre har vundet et eller flere 

danmarksmesterskaber for veteraner i doublerækkerne.  

Lone Knudsen, som en årrække spillede i HB, har 

vundet DM i damesingle i 2002, 2003 og 2004, lige-

som hun i 2004 vandt europamesterskabet i damesingle 

(40+). 

 

Ny hal - fantastik spillested. 
Da den ny hal var en af de største og bedste at spille i, 

tiltrak den mange turneringer. Som tidligere nævnt blev 

den valgt til afholdelse af DM for juniorer i 1986.  

I 1995 blev det første europamesterskab for veteraner 

afholdt i hallen og i Frederiksborg hallen. Primus mo-

tor var Helge Jønsson og Tonny Brohus. Turneringen 

blev en stor succes, og er lige siden blevet afholdt i 

forskellige lande. 

 

Turneringen blev også en spillemæssig succes for HB, 

idet Claus B. Andersen vandt herresingle og Mette 

Myhre Mikkelsen/Birthe Rathsach vandt damedouble. 

Derudover har klubben været vært for DM for U14 

hold (1995), DM for U13 hold (1997) samt deltaget i 

afviklingen af mange Sjællandsmesterskaber både for 

ungdom og veteraner.  

Klubben afholder selv 2 seniorturneringer og 7 ung-

domsturneringer. 

Thomas og Frederik vinder DM i Hillerød i 1986 

Simon Friis Amossen øverst på sejrskamlen ved DM i 2004 

Deltagerne i det første europamesterskab for veteraner af-

holdt i Hillerød i 1995 
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Den mest navnkundige af disse turneringer blev startet 

i 1958 af Henning Clausen som en ungdomsturnering. I 

dag hedder den U17 eliteturnering, og er flyttet fra 

juleferien til uge 6. Alle Danmarks store spillere, med 

undtagelse af Lene Køppen og Camilla Martin, har 

vundet denne turnering. Følgende spillere har f.eks. 

vundet turneringen i herresingle: 

Svend Pri, Flemming Delfs, Morten Frost, Poul-Erik 

Høyer, Peter Gade og Jan Ø. Jørgensen. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at den første der 

vandt herresingle i 1958 og 1959 var klubbens nuvæ-

rende formand Olaf Nyeng, der dengang spillede i 

Lillerød! 

 

Holdturneringen. 
Da medlemstallet var på sit højeste havde klubben 8 

seniorhold og 12 ungdomshold der spillede i holdturne-

ringer under Danmarks Badmintonforbund (Badminton 

Danmark). Det betød, at klubben hver anden weekend 

sendte ca. 70 seniorer og ca. 60 ungdomsspillere ud til 

holdkampe. 

Seniorerne nåede et højdepunkt i 1993, hvor 1. holdet 

rykkede op i den ny oprettede elitedivision, 2. holdet 

rykkede op i 3. division og var ubesejrede, 3. holdet 

rykkede op i Sjællandsserien. De resterende 5 senior-

hold spillede i serie 2, serie 3 og 3 hold i serie 6.  

Det varede dog kun 1 sæson, så måtte 1. holdet ned i 1. 

division igen. Det skal for fuldstændigheds skyld næv-

nes, at da der blev oprettet en elite division med 8 hold, 

kom nr. 1 og nr. 2 fra 2. division med. 

Hillerød var nr. 2 i 2. division, så det var næsten en 

uoverkommelig opgave at blive oppe i elitedivisionen, 

hvis der ikke kom tilgang af nye gode spillere. 

 

Spilleudvalg og bestyrelse har gennem tiden forsøgt at 

skaffe mulighed for at skaffe nye spillere. Klubben har 

forsøgt at skaffe sponsorer ved at samarbejde med 

Hillerød Elite, og sidst et samarbejde med Lillerød 

Badmintonklub i Nordsjællands Badminton Elite 

(NBE). Det er dog ikke lykkedes at holde 1. holdet i de 

allerøverste rækker. Klubben har måttet konstatere, at 

det er vanskelligt at finde tilstrækkelig med penge fra 

sponsorer til at gøre spillerstaben god nok til de øverste 

rækker. I dag spiller 1. holdet i 2. division, 2. holdet i 

Danmarksserien, 3. holdet i Sjællandsserien og 4. hol-

det i serie 2.  

I 2000 blev klubben meldt ind i DGI, hvilket betød, at 

flere motionister, både seniorer og ungdom, kom ud at 

spille holdkampe. Til gengæld blev der færre hold, der 

spillede i Danmarks Badminton Forbunds (Badminton 

Danmark) regi. 

 

Ulla Maltesen og Tina Juul styrer en af HB's mange turne-

ringer, mens Gert Nielsen ser til. 

Holdet, der i 1993 rykkede op i 3 division. 

Bagerst fra venstre: Jannie Lørup, Anne Bang, Søren Laisen, 

Christian Reinhold og Dorte Falcke.  

I forreste række: Janni Skat, Nicolai Maltesen, Nicolai 

Wenckheim, Peter Laisen og Steen Ingemann. 

Holdet der rykkede op i Elitedivisionen i 1993 

Bagerst fra venstre: JacobLørup, Claus Thomsen, Lasse 

Jønsson (vandbærer), Peter Herman og Thomas Olsen. 

 I forreste række: Mette Myhre, Brian T. Rasmussen, Flem-

ming Lørup (holdleder), Anette Holmberg, Ann-Britt 

Andersen, Tine Johansen og Brian H. Rasmussen 
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Klubbens veteranhold var frem til omkring 2004 helt 

suverænt Sjællands og Danmarks bedste. Holdet vandt 

mange Sjællandsmesterskaber og flere Danmarksme-

sterskaber i eliterækken. Som tidligere nævnt havde 

klubben også mange individuelle veteran mesterskaber. 

I dag spiller klubbens bedste veteranhold i mesterræk-

ken. 

 

Afdeling i vækst. 
I 1998 oprettede klubbens tidligere formand Henning 

Hansen, Helge Jønsson og Ulla Maltesen fællesspil for 

pensionister hver torsdag formiddag. Dette blev hurtig 

en stor succes, ikke mindst takket være Henning Han-

sens store sociale engagement. Han sørger således for, 

ikke kun at sætte spillerunder sammen, men også for, at 

der både er kaffe og 

kager efter træningen.  

Udover kaffebordet 

afholdes der julefro-

kost og to årlige turne-

ringer. Pensionisthol-

det har været overteg-

net de sidste 5-6 år. 

Der kan maksimalt 

spille 32 spillere på de 8 baner, og loftet er sat til 50 

medlemmer. En fantastisk indsats i betragtning af, at 

klubbens medlemstal er halveret i de sidste 10 år. 

 

 

 

Uden ildsjæle går det ikke.  
Klubben har gennem tiderne været begunstiget af man-

ge ildsjæle. 

Søren Birkholm gjorde en stor indsats som kasserer i 

den periode, hvor klubben fik en omsætning på over 1 

million kroner. Han fik dog hurtig 

hjælp af Ulla Maltesen, som styrede 

medlemskartoteket samtidig med, 

at hun var meget aktiv i ungdoms-

udvalget. Ulla har lavet alle de 

turneringer klubben har afholdt 

siden 1985, ligesom hun kæmpede 

for at få mange nye turneringer til 

Hillerød.  I 2000 overtog Ulla hele administrationen af 

klubben. Der var ikke mange medlemmer, hvis fød-

selsdag og telefonnummer hun ikke kunne udenad. 

Ulla overtog hele administrationen efter Helge Jønsson, 

som også satte sig præg på klubben. Han var således 

med til få Europamesterskaberne for veteraner til Hille-

rød, ligesom han var med til at starte pensionisttrænin-

gen om torsdagen. Da Ulla måtte stoppe i 2006 overtog 

Tina Juul jobbet som administrator.   

Det blev en vanskellig tid for klub-

ben, medlemstallet faldt og dermed 

også pengene. Der manglede frivil-

lige og Tina måtte også fungere 

som kasserer. Hun møder altid op 

og speaker til hjemmekampene, 

sørger for klubtøj og i de senere år 

har hun også haft en finger med i 

cafeen. 

Der var også mange frivillige, der gav et nap med – 

især i perioden op til omkring 2005. Motionistafdelin-

gen blev opbygget med den nye hal. Her kan nævnes, 

at Hans Peter og Tove Zib sammen med Käte Kors-

gaard gjorde et stort arbejde, og klubben fik en særde-

les velfungerende motionist afdeling. Senere er motio-

nist afdelingen og veteranafdelingen slået sammen. Her 

har Peter Klitgaard trukket et stort 

læs. 

Med den nye hal voksede ung-

domsafdelingen, og der skulle skaf-

fes trænere. Torsten Berg fortsatte 

sit arbejde med at træne begyndere 

lørdag formiddag. Senere overtog 

Olaf Nyeng ledelsen. Olaf ydede en 

stor indsats for ungdommen i sine 

10 år som ungdomsformand. Jens Petersen og Erik 

Enevoldsen deltog med stor entusiasme i at træne ny-

begyndere om lørdagen. Erik Enevoldsen deltog også 

HB's 1. hold 2013.  

Bagerst fra venstre: Morten Olsen(træner), Tobias Rønd-

bjerg, Jon Barth Hansen, Peter Rasmussen, Emil Poulsen, 

Kasper Simonsen, Magnus Helgason 

Forrest fra venstre: Anu Nieminen, Sigrun Smith, Stine Kil-

degaard Hansen, Nicola Cerfontyne 

Ulla Maltesen 

Tina Juul 

Olaf Nyeng 

Henning Hansen slår sin lidt 

specielle serv 
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HB’s venners arbejde, og trådte til på et tidspunkt, hvor 

klubben manglede en kasserer.  

Da badminton ofte er en familiesport startede mange 

frivillige via deres børn. Olaf havde Hanne, Eva og 

Ditte, Tina havde Sanne, Mia og 

Rikke, Torsten havde Astrid og 

Rasmus, Ulla havde Nicolai og 

Morten, Erik havde Thomas og 

Tina. Marianne Clausen blev invol-

veret, da hendes mand Per deltog i 

lørdagstræningen, og deres søn 

Patrick begyndte at spille. Per er i 

dag holdleder for 1. holdet. Marianne har taget et stort 

slæb i ungdomsafdelingen i de seneste år. Hun sørger 

for afviklingen af alle vores ungdomsturneringer, er 

primus motor i badmintonskoler, sørger for at der hol-

des fester, sørger for linje dommere og tællere til 1. 

holds kampe og meget mere. 

Gert Nielsen var i mange år seniorspilleudvalgsfor-

mand, og virkede samtidig som 

holdleder for 1. holdet. Gert 

forsøgte på at styrke klubben ved 

at tilslutte den til Hillerød Elite 

og oprettelse af et kraftcenter for 

ungdom.  Gert var med til at 

oprette NBE, og er i dag knyttet 

til Lillerød Badmintonklub. Han 

trådte til både med rengøring og 

café drift i en vanskellig tid. Han lagde et meget stort 

arbejde i at organisere hjælpere til kræmmermarkedet, 

og frivillige når, der blev afholdt koncerter i Frederiks-

borgCentret og Sankt Hans fest på Posen. A pro pos 

familie er Gert søn af Daisy og Sven Asger Nielsen, 

begge tidligere 1. holdsspillere. 

Selv om vi fik en ny hal, var der 

hurtigt forskellige ting, der skulle 

ordnes. Tonny Brohus var i mange 

år en fantastisk vicevært. Han krav-

lede op på taget, når der skulle 

sættes antenne op eller flagene 

skulle hejses. Når der skulle træk-

kes ledninger til edb eller strøm var 

Tonny klar. Tonny varetog derud-

over en mængde andre praktiske arbejder i hallen. 

 

Badminton uden for klubben. 
Mange af klubbens medlemmer har i tidens løb løftet 

badmintonopgaver internationalt, i forbund og i kred-

sen.   

Torsten Berg, som i en årrække spillede på 1. holdet, 

blev uddannet som træner. Senere gik han ind i admini-

stration og blev DBF’s sekretær fra 1976 – 1985. I 

1980 blev Torsten formand EBU’s ”Development 

Committee”. 1992 blev han som første dansker præsi-

dent for EBU. Som repræsentant for Europa blev Tor-

sten i 1985 valgt ind i IBF’s council, hvor han i dag er 

Vice President.  

Torsten har virket som referee (overdommer) i mange 

store turneringer. Vi er mange, der husker hans ind-

blanding i damedoublen ved Ol i London 2012. Han 

var også referee (se billede) ved VM i Glasgow i 1997, 

hvor Peter Rasmussen vandt. Torsten har Danmarks 

Idræts Forbund og Badminton Danmarks ærestegn. 

En anden af klubbens medlemmer, Poul-Erik Høyer 

optræder også på den internationale scene. Han er i 

øjeblikket Præsident for Badminton Europa (tidligere 

EBU). Han er nomineret til valg som Præsident for 

Badminton World Federation (tidligere IBF). 

Hans Olaf Birkholm var en årrække sekretær for Bad-

minton Sjælland (tidligere SBKr.) Han er i dag medlem 

af Badminton Danmarks (tidligere DBF) appeludvalg. 

Tonny Brohus var i mange år medlem af Badminton 

Sjællands veteranudvalg. Han var ansvarlig for hold-

turneringen og oprettede den første hjemmeside for 

Badminton Sjællands veteranudvalg. Tonny fik 

SBKr.’s fortjensttegn i 2001. 

Erik Jonas Pedersen deltog i Badminton Sjællands 

veteranudvalg fra 2001 og senere i bestyrelsen indtil 

2011, hvor han især var ansvarlig for kredsens hjem-

meside. Jonas modtog kredsens fortjensttegn i 2010. 

Ulla Maltesen kom i 1995 ind i Badminton Sjællands 

ungdomsudvalg, hvor hun arbejdede med spillerregi-

strering. Dette medførte, at Ulla deltog i udarbejdelsen 

af de nye regler for Badminton Danmarks ungdoms 

klassifikation. Ulla blev udpeget til at deltage i sæson-

planlægningen af alle turneringer for ungdom i Dan-

mark, hvor man skulle fordele turneringerne jævnt og 

rimeligt over hele landet. Dette arbejde deltager Ulla 

Torsten Berg har en interessant samtale under VM i Glasgow 

1997 

Marianne Clausen 

ungdomsformand 

Gert Nielsen 

Tonny Brohus 



10 

 

stadig i. I 2007 - 2012 varetog Ulla Maltesen admini-

strationen af hele Badminton Sjællands holdturnering, 

både ungdom, senior og veteraner. I 2003 fik Ulla 

kredsens fortjensttegn, og i 2012 blev hun udnævnt til 

æresmedlem af Badminton Sjælland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Badmintonklub 

Udnævnelser 1983 – 2012 

 

Formænd Æresmedlemmer Fortjenstpokalen 

1982 - 1986 Michael Jensen 

1986 - 1988 Flemming Lørup 

1988 - 1990 Hans Peter Zib 

1990 - 1994 Michael Jensen 

1994 - 1996 Helge Jønsson 

1996 - 1998 Lis Rathsach 

1998 - 1999 Helge Jakobsen 

1999 - 2004 Ken Rosenvinge 

2004 - 2006 Niels Bang-Ebbestrup 

2006 - 2009 Steen Ingemann 

2009 - 2011 Michael Reved 

2011...........Olaf Nyeng 

Michael Jensen (1986) 

Torsten Berg (1986) 

Mogens Larsen (1987) 

Claus B. Andersen (1991) 

Bent Larsen (1992) 

Peter Rasmussen (1997) 

Henrik Tanghøj (1998) 

Lis Rathsach (1999) 

Ken Rosenvinge (2004)  

Tonny Brohus (2005) 

Henning Hansen (2006) 

Ulla Maltesen (2008) 

Erik Jonas Pedersen (2008) 

 

1984: Hans Oluf Birkholm 

1985: Torsten Berg 

1986: Søren Birkholm 

1987: Tove & Hans Peter Zib 

1988: Erik Jonas Pedersen 

1989: Erik Enevoldsen 

1990: Ulla Maltesen 

1991: Pr/Sponsorudvalget 90/91 

1992: Ole A. Andersen 

1993: Kirsten Enevoldsen 

1994: Helge Jønsson 

1995: Karin Guldberg 

1996: Helge Jønsson 

1997: Jan Højrup 

1998: Tonny Brohus 

1999: Henning Hansen 

2000: Ulla Maltesen 

2004: Ken Rosenvinge 
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