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Vi kunne ikke stå for dette dejlige foto fra MINITON-holdet. Det måtte på
forsiden. Læs mere om Miniton inde i bladet (side 18).

Kampjubilæer i sæson 2013 - 2014.
100 Kampe
Dariusz Dowhan
Elisabeth Stabell
Eva Godttlieb
Mark Ridal
Mette Andersen
Michael Goldmann
Michael Pedersen

Hvidovre Badminton - HB 2000

200 Kampe
Frank Stabell
Gitte Bengtson
Ivan Kirkenæs
Jan Eilersen

500 Kampe
Tina Lougart

I forbindelse med klubfesten var der præmieoverrækkelse til kampjubilarerne. Her er formand John i fuld
gang

600 Kampe
John Berling
Leif Magnussen

Generalforsamling
Den 13. maj blev den
ordinære generalforsamling afholdt..
Fremmødet var begrænset. Der var i
hvert fald plads til 20
mere.
Generalforsamlingen
var udramatisk og
uden udskiftninger i
bestyrelsen.
Læs de udførlige referater

Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf.. 36 78 80 19
E-post: HB2000@HB2000.dk

Tlf.: 36 78 74 58
E-post: posp@email.dk

Kontortid: tirsdag 18.30—19.30
På kontoret: Anette Ridal

Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form.
Formatet helst som ”Word” A-5
uden specielle formateringer..

Der er kun fast telefonbetjening i
kontortiden.

Billedfiler bedes sendt separat
og ikke indsat i dokumenter.

Alle henvendelser om ind– og
udmeldelser, banetildeling,
adresseændring m.m. bedes
rettet til kontoret eller på e-mail.
Udmeldelse skal ske skriftligt !

Deadline for næste nummer:
1. september 2014
Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens øvrige kontaktpersoner:
se næste side
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Klubbens kontaktpersoner:
Bestyrelsen:
Formand:
John Berling
Næstformand:
Ole Høg Perregaard
Sekretær:
Ulla Grøn
Kasserer:
Jeanette Ingerslev

Udvalg m.m.:
Ungdom:
Helene Jensen
51 91 95 09
htorsvadjensen@hotmail.com

36 49 19 81

21 71 83 85

Seniorer:
Casper Andersen

43 62 50 26

Motionister:
Anette Ridal

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk
Peter Pedersen
36 49 16 96

Bestyrelsesmedlem:
Anette Ridal
24 63 25 87
ridal@webspeed.dk

Booking:
Ove Rasmussen

1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning
Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
Seniorudvalgsformanden aflægger beretning
Veteranudvalgsformanden aflægger beretning

40 93 50 08
ssu@hb2000.dk

24 63 25 87
ridal@webspeed.dk
Rikke Møller Pedersen 22 47 09 30

36 47 33 24

Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000
tirsdag den 13. maj 2014 kl. 19.00

Motionistudvalgsformanden aflægger beretning
3.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson

6.

Valg til bestyrelse
På valg (lige år)
Formand John Berling – villig til genvalg
Sekretær Ulla Grøn – villig til genvalg
VSU-formand Leif Magnussen
MSU-formand Anette Ridal – villig til genvalg

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Maja Pedersen – villig til genvalg
Charlotte Nyberg – villig til genvalg

8.

Valg af 2 revisorer
Henning Nielsen – villig til genvalg
Carsten Helmersen – villig til genvalg

9.

Valg af revisorsuppleant
Poul Petersen – villig til genvalg

10.

Eventuelt

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
51 91 95 09
htorsvadjensen@hotmail.com

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Casper Andersen
40 93 50 08
ssu@hb2000.dk

4

36491981

5

Til stede var 8 bestyrelsesmedlemmer samt 22 klubmedlemmer.
Ad 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Lougart som dirigent.
Ingen indvendinger – Ole blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne for HB2000. Indkaldelsen
var sket gennem marts-nummeret af klubbladet HB2000-posten. Der var endvidere, som ønsket sidste år, sendt en reminder pr. e-mail ca. 10 dage før til
medlemmerne.

Ad 3: Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning
Jeanette forelagde regnskabet, som blev godkendt.
Der blev spurgt til at investere noget af formuen som pr. 31.12.2013 var på
omkring 700.000 kr., men dels er der et forbrug, indtil der kommer kontingenter i kassen, og dels vil det kræve en vedtægtsændring.
John sagde, at der er planer for den kommende sæson, som vil kræve flere
udgifter. Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad 2: Aflæggelse af beretninger

Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år,
herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson

John aflagde formandens beretning og visioner.
Helene aflagde ungdomsudvalgets beretning
Casper aflagde seniorudvalgets beretning
Leif aflagde veteranudvalgets beretning
Anette aflagde turneringsmotionisternes beretning

Som det ses af det vedhæftede regnskab, kalkuleres der med et underskud på
19.000 kr.
Kontingentet vil være uændret i den kommende sæson.

Formandens beretning og visioner
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretning fra ungdomsudvalget
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretning fra seniorudvalget
Casper afsluttede sin beretning med at fortælle, at han vil bruge sommeren til
bl.a. at lave planer for den kommende sæson sammen med træner Frank og
evt. en ny torsdagstræner, da han p.t. ikke ved om Martin fortsætter.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.
Beretning fra veteranudvalget
Der var ingen spørgsmål og kommentarer.
Beretning fra turneringsmotionisterne
Der var ingen spørgsmål og kommentarer.

(De 5 beretninger, i fuld længde, kan læses efter referatet)
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Ad 6: Valg til bestyrelsen
Ole gjorde rede for, hvem der var på valg i år (lige år), nemlig:
Formanden – John Berling – villig til genvalg, blev valgt.
Sekretæren – Ulla Grøn – villig til genvalg, blev valgt.
Veteranspilleudvalgsformand – Leif Magnussen – havde ønsket at en anden
ville stille op, men da det ikke var tilfældet, modtog han genvalg.
Turneringsmotionisternes spilleudvalgsformand – Anette Ridal – villig til
genvalg, blev valgt.

Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år
Charlotte Nyberg – villig til genvalg, blev valgt.
Maja Pedersen – villig til genvalg, blev valgt.
Ad 8: Valg af 2 revisorer
De to nuværende revisorer var ikke til stede, men havde givet tilsagn om at
de var villige til genvalg:
Revisor – Henning Nielsen – villig til genvalg, blev valgt.
Revisor – Carsten Helmersen – villig til genvalg, blev valgt
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Ad 9: Valg af revisorsuppleant
Revisorsuppleant – Poul Petersen – villig til genvalg, blev valgt.
Ad 10: Eventuelt
John: I forbindelse med events, som annonceres på klubbens hjemmeside,
ved opslag, på mails, og facebook har det været lidt svært at få medlemmerne
til at tilmelde sig. Der har bl.a. været hjertestarter-/førstehjælpskursus. John
beder folk om at holde øje med tilbuddene og melde sig.
Desværre havde vi en event – Badminton Fitness – som blev aflyst af den
person, som skulle afholde det. Vi håber at vende tilbage med tilbuddet i den
nye sæson.
Jørgen Sølvtofte meddelte, han stopper med at være cafébestyrer efter næste
sæson.
Men både Jørgen, Gert Munkholm og Bo Calstrup fortsætter med at servicere
i caféen ved hjemmekampe i den kommende sæson.
Jørgen S: Foreslår at der indkøbes nye bord-bænksæt til terrassen, da de nuværende er slidt temmelig meget ned, Forslaget blev positivt modtaget i bestyrelsen, som snarest vil vende tilbage.
John sluttede generalforsamlingen af med at takke de fremmødte for god ro
og orden. John beklagede samtidig, at han lige var hjemkommet fra ferie og
derfor ikke havde nået at købe en flaske til dirigenten, men takkede Ole for
afviklingen af mødet.
Mødet varede ca. 1
time.

Formandens beretning
for sæsonen 2013-2014
Vi har haft en spillesæson 2013-2014 med 22 hold tilmeldt, men har måtte trække et
U15 hold og et senior hold pga. mangel på spillere. Generelt har sæsonen været god
med 4 førstepladser, hvoraf de 3 var vores 50+ hold, hvilket dog var forventeligt pga.
oprettelse af et nyt 50+ hold, der overtog rollen som det øverste hold i rækken. Et
U13 hold endte på førstepladsen, men også DGI holdene har klaret sig godt. Mere
herom under de enkelte beretninger.
Vi har ud over bestyrelsesmøderne afholdt et seminar i juni 2013 og efterfølgende et
opfølgende seminar i september 2013 alene med bestyrelsesmedlemmer, med henblik
på at analysere klubbens problemområder samt at finde løsninger herpå. På det første
møde havde vi en konsulent med fra Badminton Danmark samt et par unge og en
ungdomstræner, der var med til at give nogle andre synsvinkler på klubben. Vi fokuserede primært på rekruttering og fastholdelse af unge og seniorer, hvilket også hurtig viste sig at være en stor mundfuld.
Der er efterfølgende blevet iværksat en række initiativer på grundlag af seminarerne,
herunder blev der udarbejdet en velkomst folder, der skal give nye medlemmer et
større indblik i klubbens mange muligheder og måde at fungere på for at fremme
klubånden m.m.
Hjemmesiden fik et lidt mere informativt indhold, men først og fremmest kom vi på
Facebook for at kunne kommunikere lidt bredere og for bedre at kunne nå de yngre
medlemmer.
Vi er godt klar over at de udfordringer HB2000 står over for ikke er lette at løse, men
vi fortsætter med endnu et seminar i juni 2014, hvor vi vil forsøge at komme videre.
Vort stadig nye system på hjemmesiden kører rimeligt nu og Events er blevet taget i
brug til stort set alle aktiviteter, så vi slipper for at skulle håndtere kontanter. Vi har
fået MobilePay i cafeen og vi var så heldige, at Gert og Bo meldte sig, da vi stod og
manglede hjælp til at drive cafeen. De udfører sammen med Jørgen et stort arbejde
med at servicere os andre, hvilket vi er glade og taknemmelige for.

Referent
Ulla

Klubmodul kom for kort tid siden op med et eget betalingssystem, som dækker alle
former for betalingskort, men vi er tilbageholdende med at tilmelde os dette, idet det
umiddelbart vil blive en dyr løsning for medlemmerne. Medlemmerne vil i Klubmoduls system komme til at betale omkostningerne, hvilket medlemmerne selvfølgelig
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også gør i dag, blot indirekte. Men så vidt jeg kan se, så vil omkostningerne stige
voldsomt, hvis vi bl.a. stadig skal anvende Events. Så indtil videre fastholder vi betalingen alene med Dankort.
Vi har fået afviklet klubmesterskaber og klubfest og hvor klubmesterskaberne desværre manglede tilslutning, så fik klubfesten en rekordstor tilslutning i HB2000´s
historie. Der skal også lyde en stor tak til arrangørerne af disse arrangementer.
Vi har så nu fået endnu et udfordring i form af en ny skolereform, men vi må se på,
hvordan vi kan tilpasse os denne så godt som muligt.
Afslutningsvis må jeg endnu engang opfordre klubbens medlemmer til at engagere
sig i klubbens arbejdsopgaver. Herunder i en meget væsentlig arbejdsopgave som
holdledere. Holdlederen er ikke kun den, der skal stille et hold på benene til den enkelte holdkamp, men er den person, der skal skabe holdånd, klubånd og være med til
at skabe de rette træningsforhold og gøre det attraktivt at spille på det enkelte hold, i
afdelingen og klubben. Der må være flere, der går rundt med en leder i maven og
som vil være med til at gøre noget for sine kammerater, medspillere og for klubben.
Mangler i uddannelser for at udføre dette arbejde, så vil klubben søge for, at I får
disse nødvendige uddannelser, som også vil være attraktive i jeres civile arbejde. I vil
ikke komme til at stå alene med opgaverne, men vil blive en del af et team.

VISIONER 2014-2015
Bestyrelsen holder som nævnt endnu et seminar i juni 2014. Her vil vi følge op på
konsekvenserne af den nye skolereform for at se på hvilke tilpasninger, vi evt. skal
foretage. Der er begyndt at komme mere information fra skolerne i Hvidovre og forældrene vil, hvis ikke allerede, snart få en orientering om, hvordan undervisningen og
motionsudfoldelse vil blive i det kommende skoleår.
Der har været afholdt en spørgeskemaundersøgelse i seniorafdelingen og der har været afholdt møder med trænere og holdspillerne i afdelingen. Udfordringer som klubånd og konkurrence fra de store eliteklubber vil blive behandlet med henblik på at
gøre det mere attraktivt at være seniorholdspiller i HB2000, herunder at give træningen et løft samt at kunne fokusere på enkelte spillere såvel som på det enkelte hold.
Herunder vil der blive lagt vægt på at fremme klubånden specielt i seniorafdelingen.
Dansk Idrætsforbund og DGI har sat sig nogle ambitiøse mål for den nære fremtid,
hvor de ønsker at engagere en større del af den danske befolkning i sport og idræt. De
har sat nogle fokusområder og herunder er badminton taget med som et af de første
områder, de ønsker at fremme. Vi må så inderligt håbe på, at det også kan komme
HB2000 til gavn, idet det både er bredde og elite, organisationerne vil bruge kræfter
på.
Hvidovre Kommune er bl.a. ved at udarbejde en ny idrætspolitik, som vi må håbe på
kan være med til at hjælpe og gavne de egentlige og etablerede klubber.
John Berling
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Beretning fra ungdomsafdelingen sæsonen 2013/14
For 5. sæson i træk, startede sæsonen med en træningslejr.
Det foregik i nye omgivelser, nemlig i Herlufmagle hallerne. Det skyldes at
Herlufsholm ikke længere kan tilbyde overnatning. Det er rigtig ærgerligt, da
det er et optimalt koncept for en træningslejr.
Men det kom ikke til at stå i vejen for en fantastisk lejr, har jeg hørt. For for
første gang deltog jeg ikke selv i lejren, men overdrog tøjlerne til Peter P.
Medlemstallet i ungdomsafdelingen har ligget på 65 spillere på ungdomstræning hele sæsonen. Dertil skal lægges ca 12 miniton medlemmer. Det ser ud
til at miniton har været en succes, idet det har fungeret hele sæsonen, med
Pernille som hovedtræner.
Ellers har det for resten af ungdomstræningen fungeret som forrige sæson,
med Peter som hovedtræner, Kenneth som hjælpetræner og Morten som specialtræner om onsdagen og om fredagen. Dog har Peter stået alene med mange spillere -specielt om mandagen efter nytår, idet skolen har gjort at Kenneth
ikke har kunnet være med til at træne.
Vi har hele sæsonen haft glæde af 6 ungdomsspillere på seniorenes b-træning
og det kan ses at der har været stor fremgang.
Spillerne har også deltaget i div. Åbne turneringer og det har resulteret i 3
oprykninger til b-rækken, super fine resultater.
Vedr. holdturneringen, så lagde jeg meget optimistisk ud med at tilmelde 6
hold, da vi har spillere til det.
Men grundet manglende interesse fra spillerne, måtte jeg afmelde 2 af holdene inden opstarten.
Resultatet blev dog meget fint, idet vi bliver nr. 1 i U13 X2-rækken, en
2.plads vores 1.hold i U15 i serie 3 -men 2.plads fordi NBK havde bedre score end os og så blev 2.holdet i U15 serie 3 næstsidst i deres række og U15 X3
-holdet endte også i nederste halvdel af rækken. Alt andet lige, så uanset om
man vinder sin række eller ej, så har spillerne fået en masse oplevelser og fået
spillet noget badminton og det tæller stort i samlede resultat.
Vi afholdt juleturnering efter samme koncept som de forrige år. Igen en stor
tak til mine hjælpere: Dennis, Jesper, Peter og Kenneth som igen stiller op.
Og vores klubmesterskab forløb også superfint. I år havde vi (læs Peter P)
landet en sponsor til mesterskabet -Egerbyg- som donerede kr.5000, til præmier. Vi håber på deres samarbejde næste sæson. Ellers må jeg sige om mesterskabet, at der er fin tilslutning, idet over halvdelen af spillerne deltager helt ned til U7/U9 hvor 4 spillere stillede op.
Der er jo god besætning af familiemedlemmer i hallen under afviklingen og
vore tællerstole er besat med tællere, hvilket er med til at skabe en god stem11

ning. Også her trådte Kenneth til med at stå for cafeen hele weekenden, mens
Dennis, Jesper og Peter tog sig af selve afviklingen af kampene. Igen må jeg
pointere, at det ikke kunne lade sig gøre uden disse fantastiske personers
hjælp og engagement.

Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2013/14
Så er endnu en sæson ved at være slut. En sæson, hvor det igen har været lidt
hårdt mht. holdkampene.
Vi måtte allerede inden første holdkamp for 4. holdet trække holdet, da vi
kunne se at vi umuligt kunne stille et rent herrehold som krævede 8 mand.
Holdene dog klaret sig nogenlunde. 3. Holdet måtte se en nedrykning i øjnene. 2. holdet klarede lige akkurat skærene og blev i serie 2 med en 8-5 sejr i
sidste rundet. 1. holdet var aldrig i fare for hverken at rykke op eller ned.
Vi har igen i år måttet trække meget på motionister og veteraner så tak for
hjælpen.

Som afslutning på sæsonen, afholder U13 og U15 klubaften. Det bliver med
træning v/Morten og Peter fra kl.15-18, hvorefter der er spisning og hygge til
kl. 21.30. Til den efterfølgende spisning og hygge, er der hentet assistance fra
forældresiden -super I vil være med til at hjælpe.
Vi er tilmeldt ”Fritid for dig” igen denne sæson og 8 børn har tilmeldt sig.
Det foregår hver tirsdag kl.15-17 fra uge 17-22. Vi håber naturligvis, at børnene bliver så tosset med badminton, at de melder sig ind i klubben efterfølgende.
Vi plejer at slutte sæsonen pr. 31.maj, men da flere spillere ønsker at fortsætte indtil skoleferien, har vi besluttet, at have én træning i juni måned, hvor
dem der vil, kan komme. Ligeså bliver det med specialtræningen. Her fortsætter den ene træning også til sommerferien.
Til slut vil jeg takke stort til mit miniudvalg: Kenneth, Peter P, Dennis og
Jesper H -I er uundværlige.
Og tak til sponsorene Sungame og Egerbyg, som gør det muligt at lave arrangementer for spillerne i afdelingen.
Og også stor tak til holdlederne, som gør et kæmpe stykke arbejde med at
stille hold og styre løjerne på hjemmebanen. Hvis ingen forældre stillede op
til tjansen som holdleder, var der ingen turnering for spillerne, så i spiller en
stor rolle for klubben.
Formanden
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1. holdet blev nr. 5 ud af 8
2. holdet blev nr. 6 ud af 8
3. Holdet blev nr. 8 ud af 8 og rykker ned i serie 4.
I den nye sæson har vi tilmeldt 3 hold.
Frank har også i denne sæson været vores træner om mandagen for både Aog B-truppen, og Martin har trænet os om torsdagen. Igen i år har de sat løbetræning i gang 2 gange om ugen for de spillere, som har lyst til det. I år har vi
slået os sammen med Brøndby Strand for at få endnu flere til løb og det startede fint ud med 15 deltagere.
På den sociale side, har vi igen i år afholdt en ”julefest” i Januar som blev
afholdt i cafeen. Der var en god blanding af unge og gamle, og det var utroligt hyggeligt!
Der er for nylig blevet lavet en meningsmåling blandt seniorspillerne for at
tage temperaturen på humøret i afdelingen og komme med nye ideer til træningen. Denne blev brugt som oplæg til det nyligt afholdt spillermøde hvor vi
diskuterede nye tiltag for næste sæson.
En af de store emner var træningsformen og der kommer til at ske ændringer
til træningen i form at mere formelle retningslinjer for træningen og opfordring til at komme til tiden. En af tiltagende er meget simpelt at sørge for at
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der er musik til opvarmningen. Når musikker spiller er træningen startet. En
anden idé er at invitere 2. veteran med til B-træningen om mandagen for at
fylde lidt op, da der er blevet lidt ”tyndt”.
Et 3. initiativ bliver at lave en ekstra træning om fredagen for ”de unge seniorer” – dvs. dem fra ca. 18 – 25 – både for at få dem til at blive bedre, men
også for at fastholde og forhåbentlig tiltrække flere spillere.

Egentlig har jeg ikke så meget at sige om sæsonen udover at det var
virkeligt rart at et par friske fyre (Gert og BO) trådte til i vores cafe da
det så rigtig sort ud for vores kaffe og ostemadder til hjemmekampene.
Og selvfølgelig samtidig også en stor tak til de øvrige medarbejdere i
vores cafe.
Sportsligt har veteranerne klaret sig rimeligt. 1. holdet rykker ned i 2.
serie og da det er 2. holdets serie og der ikke kan være 2 hold fra samme klub i samme serie, så må 2. veteranerne også en række ned. 3.
holdet blev nr. 4 og 4. holdet nr. 5. Alle 3 +50 hold vandt deres rækker
og som rosinen i pølseenden blev vores +60 hold nr. 6.
Ovenstående er bare tørre tal, hovedsagen er at vi har haft mange hyggelige timer sammen.
Rigtig god sommer.
Veteranudvalget.

Andre nyheder af mere generel karakter er vores Facebook side som vi bruger til at lægge billeder fra holdkampe og generel information ud på.
Husk at siden er for hele klubben, så alle opfordres til at deltage aktivt og
lægge billeder, film, invitationer til arrangementer osv. op.
Slutteligt kan jeg informere at træningen fortsætter med træner på maj ud og
så er der træn-selv i juni.
Casper

Beretning fra Turneringsmotionisterne 2013-14

VSU beretning 2013/14
Sæsonen 2013/14 har på mange måder været ligesom livets gang i Lidenlund. Det er med andre ord gået som i de tidligere sæsoner. Måske
et udslag af at formanden er ved at være udbrændt efter 8 år på pinden
og ikke mere orker nytænkning. Det er der så mulighed for at få ændret
her på general-forsamlingen hvor vi skal vælge ny VSU formand.

Turneringen blev som de andre år, planlagt på et backingmøde hos formanden, den eneste ændring fra tideligere år var, at vi spiste brunch i
stedet for middag.
Pga. op og nedrykning på holdene, og manglende lyst til at være holdleder, så manglede der allerede fra sæsonstart 2 holdledere, en for andet holdet og en for tredje holdet. Lars Nielsen meldte sig, men kun på
betingelse af, at alle fra anden- holdet deltog i arbejdet med til at sætte
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runder. Rikke Pedersen tog tjansen for tredje holdet, da ingen andre
meldte sig til posten.
På mødet besluttede vi at tilmelde 3 mix hold og 1 herrehold til turneringen, og lave vores træningslørdag om til et arrangement ude i byen.
Valget faldt på noget helt andet, nemlig curling, vi var nogen som syntes det var mægtig sjovt, men slet ikke så let, som det ser ud, andre
kunne absolut ikke se det morsomme i det. Efterfølgende havde vi
booket cafeen, hvor vi tog ned og spiste og hyggede os nogle timer.
Turneringsmæssigt har sæsonen været rigtig god, men den har også
vist, hvor vi trænermæssigt skal lægge fokus næste sæson. Førsteholdet
blev nr. 2 hvilket herreholdet også blev, og det udløste en billet for
begge hold til Landsmesterskabet. Desværre var det ikke muligt at stille hold i den weekend hvor LM blev afviklet, så vi blev desværre nød
til at melde afbud. 2.-holdet blev nr. 4 og 3.- holdet fik desværre en
bundplacering. 3.- holdet har været ramt af rigtig mange afbud, og lige
fra sæsonstart manglede der en herrespiller og selv om der har været en
tilgang af herrer, har det ikke været muligt at stille hold uden vi har
fået hjælp af nogle hjælpsomme banetidsspillere, der har en banetid om
tirsdagen, de har stillet op på skift i næsten hver kamp. Tak for hjælpen
til jer. Generelt har der været mange afbud både til holdkampene og til
træning, pga. arbejde, graviditet, skader, ferie og lignede, så det har
givet nogle ryk opad på holdene, og vi har måtte ud på lånemarkedet
for at kunne stille hold. Tak til alle som har hjulpet os ved kampene.
Til træningen har det indimellem givet nogle hovedbrud for holdlederne at få spillerunderne til at gå op, men fordi, I er dem I er, har der ikke
været utilfredse miner over runderne, og det skal i have tak for.

som jeg ikke håber bliver den sidste, af den slags runde fødselsdage vi
får mulighed for at fejre, men det tror jeg nu heller ikke, for kigger jeg
hen over de spillere der er i afdelingen ligger gennemsnitsalderen på
ca. 45 år, så der skulle være en chance. I december holdt vi julefrokost,
og ved den lejlighed havde jeg æren af, at skulle give spirillen videre.
Jeg valgte at Rikke skulle have den, da hun lægger et stort arbejde i
afdelingen, både som næstformand og holdleder, samtidig med at hun
altid er i godt humør og et frisk pust til træning. Og så har hun rykket
sig rigtig meget badmintonmæssigt.
Turneringsmotionisterne har desuden deltaget i Hvidovre cuppen som i
år blev holdt over en weekend, og de nylig overståede klubmesterskaber. Begge dele med rigtig gode resultater.
I skrivende stund er vi ved at planlægge vores sommerfest, og som det
sidste inden sommerferien bliver der afholdt et spillermøde.
Til slut vil jeg sige tak til Ole for en altid god træning, og fordi du bærer over med os.
God sommer til alle i HB2000.
Anette Ridal
Turneringsmotionistformand.

Igennem hele sæsonen er der en del turneringsmotionister som er blevet hædret som kampjubilarer ved at have spillet enten 100 eller 200
kampe, det kræver en del holdkampe, men jeg synes også det generelt
siger noget om hjælpsomheden i HB2000, at man hjælper de andre afdelinger hvis der mangler spillere til holdkampene, og så er det lige
meget om man er turneringsmotionist, senior, veteran eller banetidsspiller.
Socialt har vi holdt ved vores ”første tirsdag i måneden hygge”, som
igen i år har været en dag vi har set frem til. Her har vi ud over almindelige fødselsdage, fejret bryllup, sølvbryllup og Kissers 70 års dag,
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Fra årets klubfest

To kampjubilarer

Se det dejlige billede på forsiden !

Så er der serveret !

Årets klubmesterskaber
Resultaterne kan ses på klubbens hjemmeside: www.HB2000.dk
————————————————

Konkurrence …...
er der, grundet pladsmangel, ikke nogen af denne gang.
Løsningen fra sidst er ”BADMINTONSPIL”
Vinder er Lars Haastrup, som får gevinsten én af dagene.

Hygge

————————————————-

LUKKEDAGE:
29. maj
8. og 9. juni
28. juni—10. august

Kr. himmelfartsdag
Pinse
Sommerlukket (begge dage incl.)
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Å boogie-voogievoogie
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BAGSIDEN

Til den årlige klubfest var der deltagerrekord. Dejligt !
Men nu skal det jo ikke kun være tant og fjas, og det havde været fint, om den nyligt afholdte generalforsamling havde tiltrukket noget der lignede. Selvom der var udsendt en speciel invitation pr. mail, var der kun mødt 22 medlemmer op (+ bestyrelsen).
Det må kunne gøres lidt bedre !
På generalforsamlingen gjorde formanden opmærksom på, at
det er vor alles opgave at rapportere skader og mangler på hallen. Såvel udendørs som indendørs. Godt nok er det kommunens hal, men de kommer jo ikke og kigger hver dag. Så bare
send en mail til klubben, så vil der blive taget hånd om problemet.
Til slut ønsker bestyrelsen og redaktionen alle medlemmer…

en rigtig god sommer
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