Gunnar Lejre, medlem af badmintonklubben i mange år, har bladret i sin scrapbog.
Det han fandt, fortæller en del om klubbens historie.
Nederst på siden her kan du se en del af hans avisudklip.
Og lige herunder har han givet en interessant beskrivelse af sine oplevelser i klubben

VÆGGERLØSE BADMINTONKLUB.
Ved den sidste generalforsamling kom jeg til at snakke om gamle
dage i badmintonklubben, og der var flere, der sagde, at jeg skulle
skrive lidt ned fra dengang, det var før.
Så her er noget af det, jeg kan huske. Jeg har sikkert glemt en masse,
så hvis der er nogen, der har tilføjelser eller billeder, er I meget
velkomne til at komme med kommentarer til
(gunnarlejre@hotmail.com )
Jeg mener, at Væggerløse badmintonklub startede 25. august 1941.
Jeg har hørt, at bl.a. Brygger Jørgensen spillede i Væggerløse
forsamlingshus. Jeg mener også at kunne huske, at der var
badmintonstreger på gulvet i forsamlingsbygningen.
Centralskolen blev taget i brug i 62-63, og med den fulgte en fin
badmintonbane i gymnastiksalen, og der var betydeligt højere til
loftet end i Forsamlingshuset. Så da skolen stod
færdig, flyttede det meste badminton hertil. Bortset for et par
bomme var banen i
gymnastiksalen på skolen udmærket. Der var pænt højt til loftet og
god plads ved baglinierne.

Vi gamle, der har prøvet at spille i div. kroer og forsamlingshuse, hvor baglinien lå op ad
væggen, eller der stod en kakkelovn et stykke inde på banen, var yderst tilfredse med banen på
Centralskolen i Væggerløse.
På det tidspunkt var der vel kun rigtige badmintonbaner i den gamle hal i Nykøbing og
Nakskov. Så var der også en enkelt bane i Stubbekøbing i den lille hal ved Stadion.
Jeg kom til Væggerløse i 1967 og havde indtil da spillet badminton siden jeg var 10 år i
Gundslev forsamlingshus, Nr. Alslev og Stubbekøbing. Det var dengang, man spillede fodbold
om sommeren og badminton om vinteren. Så da efteråret nærmede sig, ville jeg gerne spille
badminton her i Væggerløse. Jeg kan ikke helt huske, hvordan man meldte sig til, men det har
sikkert været til Jens Peter Boesen. Han har om nogen anden været med til at præge
Væggerløse badmintonklub. Der var en anden ny lærer, der blev ansat sammen med mig –
Jørgen Gårskjær – så vi meldte os til badminton. Vore modstandere blev Jørgen Pærregård og
Bjørn Rosenhøj. Jørgen Gårskjær og jeg tog de fleste lørdage i vinterhalvåret nogle drabelige
singlekampe på skolen. Der var det en fordel at være lærer og have nøgle til salen. Vi var på det
tidspunkt ungkarle begge to. Så efter kampene skulle vi have lidt at spise og så ellers ud at se på

damer på Marielyst, Bangs have, Vesterskoven eller Kirkeskoven i Vordingborg. Den der
samlet vandt tre sæt på skolen skulle stå for maden, mens den anden skulle køre. Så der var nok
at kæmpe for. Så vidt jeg husker, var vi nogenlunde lige stærke. Jørgen Gårskjær var ivrig
håndboldmand, og blev senere landstræner for både kvinde- og herrelandsholdet.
Da Gårskjær i 1970 rejste til Idrætsefterskolen i Århus, skulle jeg finde andre legekammerater på badmintonbanen. Jeg spillede sammen med Dan Toxværd mod Tage og Kurt
Jørgensen fra Marrebæk bryggeri om fredagen. Kurt havde røde Marrebækker med. Vi fik altid
et par stykker i omklædningsrummet inden vi gik hjem til mig og spillede kort. På det tidspunkt
havde vi et førstehold, der spillede i Lolland-Falster serien.
Holdet bestod så vidt jeg husker af Birte Falk, Anny Rasmussen, Tage, Kurt, Dan og
undertegnede, og når der var hjemmekampe, blev dommerstolen fra redskabsrummet sat op. På
det tidspunkt hørte vi til de bedste i klubben, men det skulle snart få en ende, for det
var netop i disse år, at hele Blishøjudstykningen blev bebygget, og der kom nye fok til, der også
ville spille badminton, bl.a. Inge og Peter Krøjer, Henrik Saunte og Jørgen Friis.

Årene, hvor vi spillede på skolen husker jeg som meget hyggelige. Juleturnering med div.
forhindringer og fællesspisning i Aulaen. Mesterskaber i A og B rækken. Af spillere derfra kan
nævnes Ole Olsen, Frits Jensen, Ole Rasmussen, Leif Svenningsen, Aage Simonsen, Ove Koch,
Erik og Sv. Aage Nielsen, Karl Henrik Karlsen, Ole Skov, Merete og Ove Pedersen, Kirsten og
Mogens Frederiksen, Ruth Hansen, Willy Petersen(Maler), Arne Jørgensen og mange flere.
Der var også mesterskaber for ungdom, hvor man bl.a. kunne se Anne Marie Boesen ,
Lisbeth Hansen (Ruth og Thyge), Niels Corneliussen, Jan Kjeldsmand, Karen Svenningsen,
Mette og Morten Toxværd. Der var altid mange tilskuere og god stemning.
Når Mesterskaberne var overstået, var det tid for den store afslutningsfest.
Det foregik flere forskellige steder: Forsamlingshuset, Perlen, Kjørups Kro eller Nørrevang.
Ofte over 100 deltagere for det meste til koldt bord med øl og snaps. Jeg husker særlig festerne
på Kjørups kro med Hammond Boys. Baren i hjørnet og Mogens Frederiksens sang om
”Skønne Louise”.
Sjove fester med mange deltagere, også flere, der ikke spillede badminton.
Dengang skulle alle spille badminton. Da min kone Hanne kom herud, skulle hun
selvfølgelig også spille badminton, selv om hun ikke havde spillet før, og hendes første hold
bestod af Ove Bundgård, Mogens Frederiksen og Ellen Uhrenfeldt. Dengang var der så mange
spillere, at der ikke var plads til alle på skolen, så der blev også spillet i Marrebæksalen, men
der var godt nok ikke så højt til loftet. Primus motor dengang var Jens Peter Boesen. Han og

Else Boesen spillede begge badminton og var med til at styrke sammenholdet i klubben. De
holdt havefester på gården i Stovby, og var altid et samlingspunkt for alle i og omkring
Badmintonklubben. Else døde desværre alt for tidligt, men Jens Peter fulgte stadig klubben
meget tæt indtil sin død.
I 1978 blev Væggerløsehallen færdig, og så spillede man naturligvis der. I årene før havde
vi trænet i Østersøhallen og Idestrup, men nu var det hele samlet her. Da jeg blev gammel nok,
spillede vi Old-boys og veteran, og der spillede jeg bl.a. sammen med Grete Brædder, Merete
Petersen og Susanne Vindelev, Preben Pedersen og Mogens Frederiksen. Da vi fik vor egen hal,
kom der rigtig gang i ungdomsafdelingen. En af ildsjælene her var Inger Marie Jørgensen. Hun
tog sig på bedste vis af de unge spillere, og i en årrække var Væggerløse den klub, der vandt
flest titler ved Lolland-Falstermesterskaberne for ungdom. Blandt ungdomstrænerne kan
nævnes John Olesen, Bent Kristensen, Rasmus Petersen, Peter- og Niels Lejre og undertegnede.
Ved klubbens 50 års jubilæum havde man inviteret Poul Erik Højer og Thomas Stuur Lauritsen
herned, og samtlige ungdomsspillere fik et sæt mod en af de to berømtheder.

Blandt seniorspillerne gik det også godt. Førsteholdet kom helt op i Sjællandsserie 1. med Stig Jørgensen som
træner.

Bagest fra venstre:
Lars Andersen, Peter Lejre, Mathilde Olesen, Niels Lejre, Rasmus Petersen.
Forrest:
Stig Jørgensen, Karen Svenningsen, Louise Rasmussen, Alma Larsen, Stig Karlson,
Carsten Olsen.
Jeg skal da lige prale lidt af min yngste søn – Niels. Han spiller badminton i KBK, og for et
par år siden spillede de i elitedivisionen, hvor Niels spillede 1. herredouble sammen med
verdensmesteren Lars Paaske. Så man kan altså nå langt, selv om man kommer fra en
klub på landet - og alt hvad han kan, har han lært af sin far !
Nu spiller jeg om onsdagen fra 18 - 19. Jeg spiller mixdouble med Anne Marie Boesen. det
har jeg gjort i over 20 år. Vi har spillet mod Anny Rasmussen og Leif Svenningsen og Lis og
Bent Kristensen. Nu er det mod Mette Olsen og Jesper Larsen. Jesper har ikke så meget respekt
for mig, mens de to piger tager lidt mere hensyn til deres gamle skolelærer. Det kniber med at
nå ud til linjerne. Det er, som om banerne er blevet større, efterhånden som man bliver gammel.
Efter træningen er der hyggelig komsammen ved bord 1 sammen med Hans Aage, Ove, Jesper,
Niels C., Jørgen F. og Søren S.
Somme tider skåler vi med Bo, Leif, John og Kurt Terpgård ved bord 2.
Jeg husker også julefrokosterne førhen, hvor Osvald var halbestyrer og lavede grillkyllinger. Nu er det Bjarne, der er halbestyrer. Men på grund af finanskrisen og drivhuseffekten
er han mere eller mindre sparet væk, så vi selv må medbringe drikkevarer. Vi holder dog stadig
julefrokost, så det sociale liv i klubben eksisterer stadig
I gamle dage var der 5-6 seniorhold og ditto ungdomshold, så der var nok at se til for
spilleudvalgsformændene og andre, der gjorde et arbejde for klubben.
Nu er der næsten ingen ungdomsspillere og kun et enkelt motionisthold tilmeldt turneringen.
Der er dog en hel del der spiller for motionens skyld.
Klubben har penge nok – så måske engang i fremtiden !!
En ting er sikkert, jeg har haft mange sjove og gode timer i Væggerløse badmintonklub.

Jeg har fundet en del gamle udklip fra Sydfalster-Nyt og Folketidende, og håber, at I ligesom
jeg sagde, da jeg så udklippene: ”Nå ja, de spillede da forresten også badminton her i
Væggerløse.”
Gunnar Lejre.

