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Tuse Badmintonafdeling.  ( 1968-2010 ) 

 
(skrevet af Ole Svensson efter møde med Thorvald og Carlo) 
 
Blev stiftet i 1968 af Boeng, med hjælp fra Thorvald Madsen og Carlo Pedersen.  Der var 4 mand, 
som havde spillet badminton, i et par år, på Tuse Skole i gymnastiksalen. Der var både bomme, 
ribber og ikke så højt til loftet, men det var kun en tilvænning, for man kendte ikke til bedre forhold. 
Boeng var en igangsætter, han havde også startet håndboldklubben KLØVER, som han også var 
formand for.   
Da klubben kom i gang, fik man også spilletid i badmintonhallen, Slotsmarkskolen, Kasernen og 
Stenhus hallen. 
Der blev større og større efterspørgsel efter spilletider og der var gode kræfter, som fik en 
idrætshal til Tuse, der blev indviet i 1977 og senere blev der lavet en tilbygning med springgrav og 
når denne ikke var i brug, kunne der bl.a. spilles badminton. Vi fik 6 baner i stedet for 5 baner, at 
disponere over om mandagen, der blev den store badmintondag i Tuse hallen. 
  
Der har i de 42 år været, 8 formænd, 3 kasserere, 7 sekretærer, 10 øvrige i bestyrelsen   
  
                       Formænd :            Kasserere:                 Sekretærer: Øvrige i bestyrelsen: 
                       ===================================================================== 
 
1968-72        Boeng            Carlo Pedersen       Thorvald Madsen   
1972-76        Thorvald Madsen  do             Arne Hansen 
1976-77         Erik Steffen  do do                         
1977-80 do            Ole Svensson          Jørgen Sønderby Arne Jensen, ,Arne Hansen 
1980-83 do  do do Arne Hansen, Filip Stoltze 
1983-85        Kaj Brask Jensen  do do do  
1985-86 do  do do Arne Hansen, Asger Jensen 
1986-90 do  do             Per Årup do 
1990-91 do  do             Peter Jørgensen do 
1991-92        Jørgen Gyldhof  do do Asger Jensen, Jan Gottschalck 
1992-99 do  do do Asger Jensen, Hanne Larsen 
1999-01 do             Poul Müller do do 
2001-02        Hanne Larsen  do do Charlotte Westhoff, Jan Sørensen 
2002-03 do  do do Charlotte Westhoff, John Sejr 
2003-05        Charlotte Westhoff  do do Steen Juul, Steffen Nielsen  
2005-07 do  do              Steffen Nielsen Steen Juul, Peter Jørgensen 
2007-08 do  do do Morten Dreyer, Lars Lynæs 
2008-10       Lene Jul Larsen  do             Charlotte Westhoff Lars Lynæs, Morten Dreier 

  
Medlemstallet har svinget fra 4 i starten til 409 i 1986.  Man kan sige, at klubbens storhedstid er 
tiden fra ca. 1980 til 2000. 
 
Medlemstal 1968-2010 

  
Antal.: 
 
400         409 
                      366       367 
300                                277                
 
200        217        206 
100                     90 
 
0               4 
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Større begivenheder.: 
1986 havde Holbæk by 700 års jubilæum, og her deltog Tuse Badminton med 120 mand i deres 
forskellige turneringer.  
 
1987 I Tuse ugen arrangerede vi med Leif Hermansen rundflyvning over området. Der var stor 
søgning og alle skulle køres til og fra Hagested flyveplads. Det var også året, hvor Jan Gottschalk 
fik Morten Frost, Henrik Svarrer, Morten Svarrer og Claus Simonsen (Holbæk) til at spille nogle 
opvisnings kampe i Tuse Hallen. 

 



    
 
t.v. Morten Frost og t.h. Formand Kaj Brask.      Det var en flot opvisningskamp med mange tilskuere. 
 

1993 Det var året, hvor Badminton kunne fejre 25 års jubilæum, med reception, opvisningskamp 
med Poul Erik Høyer, fest og gamle formænd, ungdomslederpris.  Da året var begivenhedsrigt 
kommer hele referatet fra Generalforsamlingen den, 23. feb. 1994. 
 
Generalforsamling d. 23. februar 1994 kl. 1900 i Tuse Hallen. 9 medlemmer ud over bestyrelsen 
var mødt til den ordinære generalforsamling i badmintonafdelingen. 
Efter valg af Flemming Plet-Hansen som dirigent fulgte formandens beretning. 
1993 har for foreningen været året, der vil blive husket. Vi har haft 25 års jubilæum, samt den 
lige afsluttende hal udvidelse. Jeg kan derfor fortsat konstatere, at endnu et år i badminton 
afdelingen er forløbet tilfredsstillende og i øvrigt meget spændende. Der har været afholdt 3 
bestyrelsesmøder i årets løb samt møder vedr. juleturnering, klubmesterskaber og 2 
indskrivningsaftener, hvilket er som det plejer. Derudover har vi afholdt, en hel del møder vedr. 
vores 25 års jubilæum.  
Medlemstallet udgjorde pr. 31. december 1993. - 369 aktive imod et medlemstal på 366 ved årets 
begyndelse, hvilket vil sige, at der har været en fremgang på 3 medlemmer, og dette medlemstal 
gør da også, at vi har fyldt op med de hal timer, vi har til rådighed, fortsat under forudsætning at 
der er 4 spillere pr. bane. 
Vi har således her i 1994 fået yderligere medlemstilgang grundet den nye bane i hallen. 
Som hidtil har vi fortsat baner her i hallen, samt i Stenhus hallen og Slotsmarks hallen. 
Der er fortsat fællestræning for turneringsspillere (herunder også oldboys) 2 timer, hver mandag, 
endvidere er der 2 timer om onsdagen i Stenhus hallen, hvor også de ældste ungdomsspillere 
deltager, samt de 2 timer, vi har fået om torsdagen til turneringsspillerne, hvor vores seniortræner 
kommer, hver anden gang. 
Der har fortsat været en meget fin fremgang i ungdomsafdelingen 6 nye, således at der i alt er 70 
børn, der træner om mandagen, samt for nogle også nu om torsdagen. Fremgangen skyldes helt 
klart Kim Svendsens fine trænerindsats. Kim fik således Dansk Badmintonforbunds 
ungdomslederpris for 1993. Jeg har endvidere bemærket, at der var mange, af vores unge 
medlemmer der indstillede Kim til Holbæk Amts Venstreblads lederpris, for hans fine indsats. 
Af de nuværende 369 medlemmer er der 98 under 23 år, hvortil der ydes kommunalt tilskud efter 
”Holbæk Ordningen”. 
Kontingentet for 1993/1994 blev fastsat til følgende beløb.: 
  Børn under 18 år  Kr. 225,- 
  Voksne Motionister  Kr. 300,- 
  Old Boys turneringsspillere Kr. 525,- 
  Turneringsspillere  Kr. 625,- 
Kontingent for den kommende sæson er endnu ikke blevet besluttet i bestyrelsen, men jeg vil tro, 
at der vil blive en lille kontingentstigning, grundet udvidelsen af hallen samt, at ungdomsspillerne 
har fået mere spilletid, hvor der ydes træner, samt bolde til træningen. 
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Der har således fortsat, været lønnet træner hos ungdommen, hver mandag samt hver anden 

torsdag for turneringspillerne. På det sidste har Kim også været der om torsdagen, hos de bedste  
af vore ungdomsspillere. 
Der har sædvanen tro, været afholdt klubmesterskaber samt juleturnering, med den altid gode 
stemning. 
Vedrørende klubmesterskaberne kan det anføres, at disse som bekendtgjort sidste år, blev afholdt 
i slutningen af marts måned i en weekend, dette fungerede så godt, at vi også i år har besluttet, at 
det igen skal foregå på samme måde. 
Vedrørende juleturneringen er det fortsat således, at der er det sjove samt hyggen der er i 
højsædet, de 60 medlemmer, der deltager, har altid en fornøjelig 1. søndag i december, dette er 
en god tradition, som vil fortsætte fremover. 
Vi har også i år både store samt små hold med i SBK’s samt H.A.Ø.G’s turneringer. Her spiller 
vores bedste hold – henholdsvis i serie 4 og serie 9, i SBK’ samt i serie 2 i amtsturneringen. 
Oldboys stiller med et 10 mands-hold i SBK, samt med 2 herrehold i amtet. Vi har deltaget i 
H.A.Ø.G’s amts mesterskab i Jyderup hallen, hvor vi som altid gjorde os pænt gældende. I år fik vi 
et mesterskab i C-rækken i mix double, samt en 2. plads i dame double, samt en 3. plads i herre 
double. Der skal således både ungdomsspillere samt holdspillere til landsmesterskaberne i år. 
Motionisterne stiller igen i år med hold i amtets holdturnering ”Motionstræf”, dette kører fortsat helt 
fint med Sonny Larsen, som den sædvanlige drivkraft. 
I oktober måned blev der afholdt, et møde for forældre til børn og unge på turneringshold, hvor 
forskellige praktiske ting blev gennemdrøftet, der blev nedsat et forældrekontaktudvalg, og dette 
ser ud til at fungere rimeligt. 
 
I år har vi ikke haft problemer med pedellen på Stenhus. Jeg håber, at dette er slut. 
 
Omkring arbejdet i hovedforeningen skal følgende siges, at det har været et godt og aktivt år, hvor 
der jo er sket meget. Det har hovedsageligt stået i hal udvidelsens tegn.  Vi har fået en fin 
tilbygning med springgrav, gymnastiksal, badmintonbane samt opvarmningsbane. Finansieringen 
er foregået, gennem diverse fonde, rentefri lån, anparter samt lån fra badminton afdelingen  
(25.000,- kr.) samt gymnastikforeningen. Derudover er der ydet en stor frivillig arbejdsindsats fra 
medlemmernes side, her vil jeg specielt takke Ole Svensson, for hans store arbejde vedrørende 
lægning af hal gulvet. Ole har sparet foreningen for mange bekymringer samt penge. 
 
Hal bestyrelsen der står som hovedansvarlig med hensyn til hallens drift, arbejder godt, budgettet 
der er på ca. 857.000,- kr., ser ud til at kunne dække udgifterne, også de fremtidige, selv med hal 
udvidelsen. Vi håber at udlejning samt fortsat indtægt fra Tuse-teltet kan dække afdragene på 
tilbygningen over de næste 10 år, så både anparter og diverse lån kan blive tilbagebetalt uden for 
store kontingentstigninger. 
 
”Tuse Nyt” kører budgetmæssigt fortsat meget fint; det var et godt skift med det nye tryksted hos 
Sejrs Bogtryk i Hørve. Der forventes at udkomme 6 numre pr. år. 

 
Vores største arrangement var klubbens 25 års jubilæum; vi benyttede lejligheden til at fejre 
denne i forbindelse med Tuse ugen. Vi havde gennem vores sponsore,  Yonex og Jan Gottschalck 
formået, at få 2 af landets bedste spillere, nemlig Poul Erik Høyer og Peter Espensen til at møde 
Claus Simonsen og Claus Olsen fra Holbæk B.K. . Der var først en flot reception, hvor mange 
mødte op. Kim Svendsen fik overrakt Dansk Badminton Forbunds Ungdomslederpris af 
Formanden for Tuse I.F. Badmintonafdeling Jørgen Gyldhof. De gamle formænd for klubben 
mødte op Thorvald Madsen, Erik Steffen, Kaj Brask, herefter blev der spillet nogle meget fine 
kampe.  Måneden efter afholdte vi en jubilæumsfest, hvor ca. 60 medlemmer deltog bl.a. de 
forgangne formænd. Alt i alt vil jeg tillade mig at sige, at vi havde et yderst tilfredsstillende 
jubilæumsarrangement. 
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Sluttelig skal jeg blot rette en tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde – der har fungeret 

aldeles perfekt – til spiller udvalget ( Hanne og Steen ) for deres fine arbejdsindsats – til Per 
Johansen, der har stået for en flot træningsindsats, her i hallen – til Kim Svendsen og Dan Eriksen 

forarbejdet med ungdomsafdelingen – og endelig til halinspektøren Jan, der som altid har været 
med til at få tingene til at fungere til alles tilfredshed. Vi takker naturligvis også vores værtspar i  

cafeteriet. 
Jeg vil også takke Erik Steffen Rasmussen, Bjarne Danielsen, samt Kaj Brask for deres 
sponseringer af vores ungdomsspillere. 
 
Således tak for et godt og spændende år. 

 
Efter formandens beretning fremlagde kassereren Ole Svensson det reviderede regnskab som 
blev godkendt. 
 
Herefter var der valg til bestyrelsen, Ole Svensson – Peter Jørgensen og Hanne Larsen var på 
valg – alle blev genvalgt. 
Også revisor Kaj Brask var på valg – også genvalg til Kaj Brask. 
 
Under eventuelt spurgte Torben Johansen om turneringsspillerne kunne støje lidt mindre under 
opvarmningen – henstilling til turneringsspillerne var foretaget. 
 
Inden forsamlingen gik over til kaffen, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for 
god ro og orden. 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med, at rette en tak til dirigenten Flemming Plet-
Hansen. 
 
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: 
Formand:  Jørgen Gyldhof 
Kasserer: Ole Svensson 
Sekretær: Peter Jørgensen 
Øvrige medlemmer: Hanne Larsen & Asger Jensen 
 
 
Jeg (Ole Svensson) føler, at dette referat er meget godt sigende for Tuse Badminton, men der 
er mere jeg gerne vil tilføje: 
 
Først nogle billeder fra jubilæumsåret.: 
 

    
 
Springgraven skulle indvies, og det blev  entreprenør Torben Læssøe  fra Sandby og Smed Kjeld Petersen fra Tuse, der tog det 
første spring i graven. 



 
 
Indvielse af Tuse Hallens tilbygning.: t.v. entreprenør Torben Læssøe og t.h. smed Kjeld Petersen 

Torben stod for opførelsen af hallen minus gulvet. Kjeld stod for springgraven.  
 

 
 
Længst til h. er det Bodil Petersen, som var en af hovedkræfterne bag udvidelsen af hallen. 
 



 
 

      
 

 
De fire der dystede var fra v. Claus Olsen og Claus Simonsen Holbæk Badmintonklub. 

Poul Erik Høyer og Peter Espensen, Team Yonex 



 

 
 
Fra Jubilæumsreceptionen.: 
Fra v. Træner Kim Svendsen.  Bestyrelsen formand Jørgen Gyldhof. Kasserere Ole Svensson 
Hanne Larsen og Asger Jensen. Sekretær Peter Jørgensen. 

 

 
 
 
Fra receptionen ved 25 års jubilæet. Fra v. Revisor Flemming Plet-Hansen, Ole Arneskov.  
Tidl. Kasserer Carlo Petersen og hustru. Tidl. Formand Kaj Brask.  
Tidl. Bestyrelsesmedlem Arne Hansen. Tidl. Formand Thorvald  Madsen. 

 
 

 
 
 
 
 
Vi sendte i flere år unge spillere på en landslejr med en varighed på 4-5 dage. Det var bl.a. til 
Glamsbjerg, Knabstrup og Orø 
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Tuse Badminton blev indmeldt i SBK i 1984, efter en del snak p.g.a. at det var dyrt. 
 
Holger Sjøstrøm var en stabil og god spiller i 70 erne og efter en fantastisk kamp på Tuse 
skole, mod en spiller fra Jyderup, hvor ingen af dem ville give sig, måtte Holger se sig slået, 
men for modstanderen fra Jyderup, fik han kun kort tid at nyde sejren i, for efter få minutter 
efter kampen faldt han død om.  TRIST.  (en beretning fra Thorvald Madsen) 
 
Klubmesterskaberne blev afholdt hvert år, men da de ofte blev afholdt over flere dage, var det 
svært, at få samlet vinderne, men et par fotos, har vi fra den 13. marts 1988. 
 

    
 
      Fra v. Jytte Nielsen, Lilly og Per Årup, Ib og Bente Svendsen,    Fra v.: Peter Jørgensen, Arne Brede, Kaj Brask, og Flemming Plet 

Lennart Madsen, Arne Svensson, og Thomas Nielsen. 
 

Kaj Brask stod i mange år for en Venskabsturnering med Dragsholm Kommune, med spisning 
bagefter.  En fin turnering. 
 
Året 1997 var et stort år for ungdommen, som ved Sjællandsmesterskaberne vandt 15 medalje 
sæt og ved Amts mesterskaberne var Tuse Badmintonklub den klub der fik flest individuelle 
titler. Flot. 
 
Badminton klubben står for U11 turneringen, sammen med Danske Bank og hedder DANSKE 
BANK CUP, hvor der er deltagere fra hele Sjælland og Bornholm, der deltager ca. 50 klubber 
og deltagerantallet ligger mellem 150-200 unge mennesker. Turneringen afvikles over 2 dage i 
en weekend. Det foregår i Tuse Hallen og i Holbæk Badmintonhal. Næste stævne er 20-21 
marts 2010. Det er startet lige omkring år 2000, og har dermed kørt i 10 år. 
 
Klubfester havde vi flere af op i gennem 80 erne og 90 erne. Der var god tilslutning, men så 
ebbede det ud.  
 

   
 
Parvis fra  front.: Tage og Lizzi Olsson,  Ann og Arne Dohn,  
Asger og Kirsten Nejsum, Anna Maja og Kaj Brask  



 

   
 
Parvis fra front.: Flemming og Birgit Jacobsen                               fra v. Anette og Filip Mikkelsen, Anette Svensson 
Arly og Lis Hockerup, Arne og Ingeborg Hansen                           Irma og Peter Jørgensen 
Anne Grete og Walther Andersen                                                  Kirsten og Asger Nejsum 
 
Festerne er fra midt i 80 erne 
 

 
Juleturneringerne der i mange år kørte med en stor tilslutning, var baseret på andet end 
badminton.  Der blev spillet med handicap med papir på nettene og balloner over nettene. 
Turneringsspillere fik f.eks. klap for det ene øje, eller en ballon bundet til ketchen.  Imellem 
kampene skulle der udføres forskellige ting. Alt sammen gav nogle point og der blev spillet 
parvis. Der var gerne 4 ting udover badminton. Det kunne være skydning, dart, øl smagning, 
gulvhockey, balancegang, søm i flaske, appelsin på panden, pille en appelsin med en hånd, gå 
i takt med 2 mand på et par ski, kartoffel gennem rør, m.m. 
 
Her kommer lidt billeder fra diverse juleturneringer.: 
 

                     
 
Fra v. Arne Jensen – Ole Svensson – Erik Steffen. Fra Juleturnering 1979 
 



    

 
Formand Erik Steffen                Erik Steffen og Anette Svensson 

 

    
 
Flemming Dideriksen og Arne Hansen fra Juleturnering 1980    I Front Arne Svensson og Jakob Arneskov 
 

    
 
Juleturnering 1986                 Nissen stod for gaveuddeling 

 



    
 
Juleturning 1990           Søm i flaske                      Balance med en appelsin.:      Arne Brede og Ib Svendsen 
 

    

 
Juleturnering 1992.  Træner Kim Svendsen med sine spillere  Samarbejde på ski            

 

    
 
Juleturnering 1993.:  Sækkeløb Jørn Rasmussen og Torsten Stage.  Skydning ved Gurli og Kjeld ses yders til Højre 

 



    
 
Juleturnering 1994.     Anette sjipper     Kaj Brask puster ballon op 

 
 

Økonomien i klubben, har altid været god, og det skyldes bl.a. de mange motionister. Klubben 
har også i mange år fået tilskud fra Holbæk ordningen til medlemmer under 23 år. Den gode 
økonomi har været brugt til ungdommen, og det har altid i bestyrelsen haft 1. prioritet. 
 
Jeg vil med dette materiale til Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse sogne, ønske alt 
godt for Tuse Badminton og Lokalhistorisk Forening i tiden fremover. 
 
Ole Svensson 
Vestervangen 11 
4300 Holbæk                      kasserer i Tuse Badminton fra 1977 til 1999 
   Uddannet i Nimtofte Brugsforening 1960-64. 
   Asnæs korn 1964-65. Soldat ved telegraftropperne 65-67 
  Ansat ved Carl Petersen Holbæk Tømmerhandel 1967-73 
  Ansat i Superbyg 1973-86. Anco Træ 1986-1998 
  Roskilde Trælast 1999-2003. Flexwood Limtræ 2003-2009
  Efterløn d,1. aug. 2009 efter 49 år på arbejdsmarkedet.
           
I alt 14 sider. 
Vestervangen den, 18. feb. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


