
  

Medlemsblad for 
HVIDOVRE BADMINTON 2000 

 Årgang 48                          Marts 2014                             Nr. 1

Vi har haft en meget mild vinter, og forårsbebuderne som ovenfor har været tidligt 
ude. Og man har heldigvis ikke skullet skovle sne for at komme til badminton. 

 

I dette nummer:  

Årets klubmesterskaber 

Indkaldelse til generalforsamling 

Invitation til klubfest 
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                       HUSK…. 
 
 
-at melde dig til årets klubfest ! 
 
Klubfesten er for alle klubbens voksne medlemmer. 
Den afholdes den 5. april, kl. 18-02 
i Lille Frihedens Selskabslokaler. 
 
 
 
 

 
 
Pris kr. 200 for buffet, musik, dans  
og veludstyret bar ! 
 
 
 
 
 
Tilmelding på klubbens hjemme-
side www.HB2000.dk under EVENT (i venstre side) 
senest 31. marts. 
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Klubben 
 
Kontoret: 
 
Præstemosehallen 
Præstemosen 209 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.. 36 78 80 19 
E-post: HB2000@HB2000.dk 
 
 
Kontortid: tirsdag 18.30—19.30 
På kontoret: Anette Ridal 
 
Der er kun fast telefonbetjening i 
kontortiden. 
 
Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling, 
adresseændring m.m. bedes 
rettet til kontoret eller på e-mail.  
Udmeldelse skal ske skriftligt ! 
 
 
 
 
 
Klubbens øvrige kontaktpersoner: 
se næste side 

Hvidovre Badminton - HB 2000 

 
HB 2000 Posten 
 
Redaktion: 
 
Poul Petersen (ansv.) 
Strøbyholm 34 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.: 36 78 74 58 
E-post: posp@email.dk 
 
 
Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 
Formatet helst som ”Word” A-5 
uden specielle formateringer.. 
 
Billedfiler bedes sendt separat 
og ikke indsat i dokumenter. 
 
 
 
Deadline for næste nummer: 
15. maj 2014 
 
 
Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 
           Hvidovre 
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              Klubbens kontaktpersoner: 

Bestyrelsen: 
 

Formand: 
John Berling                  36 49 19 81 
 
 

Næstformand: 
Ole Høg Perregaard      21 71 83 85 
 
 
Sekretær: 
Ulla Grøn                43 62 50 26 
 
 

Kasserer: 
Jeanette Ingerslev         36 47 33 24 
 
 

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

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

 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Leif Magnussen            36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Casper Andersen           40 93 50 08 
                                ssu@hb2000.dk 
 
 
 

Udvalg m.m.: 
 
Ungdom: 
Helene Jensen               51 91 95 09 
         htorsvadjensen@hotmail.com 
 
Seniorer: 
Casper Andersen           40 93 50 08        
                                        ssu@hb2000.dk 
 
Motionister: 
Anette Ridal                  24 63 25 87 
                          ridal@webspeed.dk 
Rikke Møller Pedersen  22 47 09 30 
 
Veteraner: 
Leif Magnussen      36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
Peter Pedersen               36 49 16 96  
 
Booking: 
Ove Rasmussen            36 49 75 45 
 

Banefordeling: 
Kontoret og udvalgsformændene           

Klubbens hjemmeside: 

www.HB2000.dk 
Web-master:                                                 

 

 John Berling                36491981 
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FORMANDEN HAR ORDET 
 

OPFØLGNING OG NYT 
 
For et år siden fik vi ny hjemmeside og et nyt betalingssystem. På nuværende tids-
punkt må vi sige, at det alt i alt fungerer rimeligt og at det er til at håndtere for de 
fleste brugere. Hjemmesiden er måske ikke så godt benyttet, som den burde være, 
hvilket bl.a. kan konstateres ved mange af de spørgsmål, som vi ofte får. Dette på 
trods af, at svarerne står på hjemmesiden. Vi er mellemtiden også gået på Facebook, 
så vi burde nu dække en bred medlemsskare.  
 
Cafeen har fået MobilePay og vil kunne håndtere betalinger med Dankort via hjem-
mesidens shop. 
 

SKOLEREFORMEN 
 
Vi står nu igen overfor nye udfordringer i klubben pga. den nye skolestruktur, der 
træder i kraft ved starten på det nye skoleår. På nuværende tidspunkt har vi endnu 
ikke overblik over konsekvensen af dette.  
I værste fald kan idrætsklubberne miste mange af de unge, der gennem heldagsskolen 
i henhold til loven skal have mulighed for at dyrke langt mere motion end i dag. Det 
er i sig selv godt, men da børnene skal gå i skole til kl. 16.00, så vil de naturligvis 
ikke længere kunne starte anden træning før efter kl. 16.00. 
Det ligger i den nye skolestruktur, at skolerne skal samarbejde med sportsforeninger-
ne, men det er ikke nødvendigvis noget, der er ligetil at implementere, idet vores in-
struktører og ledere går på arbejde i dagtimerne. 
Så længe vi ikke ved mere end vi gør, så skal vi jo ikke male fanden på væggen, men 
konsekvenserne kan være alt, fra stort set ingen ændringer/en lidt kortere træningstid 
for børnene til at vi er nødt til at skubbe en stor del af træningen og herunder flytte 
banetider. 
Jeg har intet reelt tilbud på endnu, hvor vi lander i denne skolereform, men udviklin-
gen følges meget nøje og bestyrelsen vil, så snart der foreligger nogle tendenser eller 
endnu bedre nogle konkrete oplysninger, finde ud af, hvordan vi skal håndtere det. 
Jeg håber meget på, at vi via maj/ juni bladet kan give den nødvendige information. 
Evt. informationer vil også løbende kunne læses på hjemmesiden samt facebook. 

Fortsættes... 
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LIDT MERE GENERELT 
 
Vi arbejder i øjeblikket også med muligheden for at udvide træningen for seniorafde-
lingen med en ekstra træningsdag (fredag). Det vil formentlig blive for en begrænset 
gruppe. Formålet med denne udvidede træning er at kunne give spillerne en mere 
målrettet og professionel træning for herigennem at gøre spillerne bedre. Jeg håber, 
at vi kan starte en sådan træning fra næste sæson. 
 
Vi har for nyligt fået 3 nye mopper til at rense banerne med. Det ser dog ikke ud til at 
holdbarheden for disse er særlig god.  2 styk er allerede gået i stykker. Jeg vil forsøge 
at få disse skiftet ud med nogle mere robuste og bredere mopper. 
 
Nogle er igen begyndt at sætte håndklæder m.m. i klemme i adgangsdøren. Vi har 
også haft to tilfælde af tyveri af beklædningsgenstande, så jeg vil endnu engang op-
fordre til, at holde døren låst. Jeg skal også opfordre til, at man anskaffer sig et ad-
gangskort. Det ny opsatte adgangssystem er kun beregnet til enkeltstående tilfælde, 
hvor man har glemt sit kort, til forældre, der henter børn og til besøgende fra andre 
klubber. 
 
Foråret er tilsyneladende kommet tidligt i år, men trøst jer med, at der altid er varmt i 
hallen og vi stopper først den 28. juni.  
 
HUSK at tilmelde jer til klubmesterskaberne og afslutningsfesten samt at komme til 
generalforsamlingen.  
 
 
John Berling 

 

 

            JULETURNERINGEN 
-blev afholdt den 9. december, og var for alle (voksne) spillere i klub-
ben. Det blev en ubetinget succes, som nok vil blive gentaget. 
Klubben havde modtaget en hel del sponsorpræmier. Så her skal rettes 
tak til: 
 
  NATTERAVNEN PIZZARIA 
  CAFÉ CLAUDIO 
  Firma OLE DICH 
  JUPITER CYKLER 
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 
  
  I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til - 
 

    ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
  

tirsdag den 13.maj kl. 19.00 i ”Caféen”, Præstemosehallen. 
  
 
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
  
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlin-
gens afholdelse. 
 
Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen. 
  
 
P.b.v. 
 
John Berling (formand)  
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Nyt fra Seniorafdelingen 
 
 

Godt nytår! 
 
De 3 seniorhold har præsteret forskelligt indtil nu. 1. holdet kan hverken ryk-
ke op eller ned og fortsætter dermed i serie 1 næste sæson.  
2. holdet ligger lige på vippen til nedrykning men kan redde skindet med en 8
-5 sejr i sidste runde og dermed blive i serie 2.  
3. holdet har endnu 3 kampe til gode, men har endnu ikke fået point. Mate-
matisk er der stadig en mulighed for at redde sig i serie 3. 
Der har været lidt utilfredshed med boldene til træning og hjemmekampe. 
Kontrakten med Forza udløber snart, så vi kigger på både at forny eller finde 
en anden leverandør. Derfor vil der nok blive lidt boldtest de næste træninger. 
Giv gerne din mening til kende! Det gælder fortsat bolde der direkte fra røret 
ikke er brugbare skal samles op separat. Vi hænger en stor gennemsigtig pla-
sticsæk op til træning – smid de ubruge dårlige bolde i her ☺ 
Et andet emne har været gulvet som til tider har mindet om en skøjtebane. 
Der er nu kommet nogle koste som er hængt op rundt omkring – brug dem ☺ 
Vi havde også vores traditionsrige ”julefrokost” som – traditionen tro – blev 
afholdt i januar. Vi var 12 samlet i caféen, så selv om vi ikke var mange fik vi 
da lavet en god og hyggelig fest. Tak til dem der deltog… 
Der har været lidt gang i svingdøren med lidt ind- og udmeldelser. Vi tæller 
p.t. 45 i seniorafdelingen. Dertil har vi jo så nogle juniorer der træner med på 
B træningen. 
Der har været lidt flere udmeldelser end indmeldelser, og konsekvenserne 
kan ses på holdsammensætningen hvor vi tit må trække på motionisterne og 
veteranerne – så et stort tak til dem for at hjælpe når det kniber. Som skrevet 
tidligere har vi jo også trukket 4. holdet af samme årsag. 
Som et nyt initiativ for at fastholde de unge og få dem til at rykke mere bad-
mintonmæssigt prøver vi at køre lidt ekstra træning for dem om fredagen som 
en forsøgsordning. Det er dog ikke nemt at finde ledige banetider, da alle ti-
der stort set er optaget – det må dog ses som et positivt problem ☺ 
Klubmesterskaberne er lagt fra 31. Marts til 4. April med den (også) traditi-
onsrige afslutningsfest 5. april. Sæt kryds i kalenderen! 
 
Mvh. 
Casper, SSU Formand. 
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                     Klubkalender 
 

Klubmesterskaber for ungdom: 29.-30. marts 
 
Klubmesterskaber for Seniorer og Veteraner: uge 14 / man-
dag 31. marts – fredag 4. april. Se annoncering  side 9. 
Hallen er lukket for ordinært spil fra kl. 18 alle dage.  Bane 1 
er helt lukket i ugen. 
 
Klubfest: Lørdag 5. april i Lille Friheden fra 18.00 – 02.00 
Festen er for alle klubbens medlemmer. 
Tilmelding på klubbens hjemmeside, www.HB2000.dk un-
der punktet EVENT (i venstre side) Pris 200 kr. for lækker 
buffet, musik og dans. Se side 2. 
 
Generalforsamling: 13. maj. Se annoncering side 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukkedage for hallen: 
 
Hallen er lukket alle helligdage. 
 
Omkring påsken er hallen lukket fra 17. april (skærtorsdag) 
til 21. april (2. påskedag). Begge dage incl. 
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Konkurrencen 
 

Så skal vi til det igen ! 
Løsningen fra sidst er Ingemann, Faber og 14 gange ”jul”. Næsten alle havde 
ramt rigtigt. 
Præmien går denne gang til Jan Kofoed Andersen,  som hører nærmere. 
 
Denne gang skal vi have fat i det der hedder et anagram. Altså at tage bogsta-
verne fra et ord og danne et nyt ord. Her har vi tre ord, nemlig:  
 
POST 
MANI 
BLIND 
 
Af bogstaverne i alle ord tilsammen skal dannes et enkelt nyt ord på 13 bog-
staver. 
Men fortvivl ikke,  her er lidt hjælp. Ordet er et begreb som alle i klubben i 
hvert fald kender til. 
Løsningen skal, som sædvanlig, afleveres i baren, på kontoret, i postkassen 
eller til redaktøren inden 1. maj (der er længe til, så gør det hellere med det 
samme). 
Der er selvfølgelig en præmie på spil igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsning: ______________________________________________ 
 
 
Navn: _________________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________ 
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    Sidste nyt fra Motionistafdelingen 
 
I Motionistafdelingen er der fuld fart på. Sæsonen er nu af-
sluttet for alle hold og med flotte resultater til følge. 

1. Holdet sluttede som nummer 2 og er efterfølgende ble-
vet inviteret til Landsmesterskaberne i april 

2. Holdet sluttede som nummer 4 
3. Holdet sluttede som nummer 6 – og har haft en rigtig 

god sæson med mange tætte og spændende kampe 
Herreholdet sluttede som nummer 2 og er ligeledes efter-
følgende blevet inviteret til Landsmesterskaberne. 

Alt i alt en god sæson med flotte resultater og mange spæn-
dende holdkampe, der med lidt held til vores side kunne ha-
ve haft afgørende betydning for ovenstående placeringer. 
Herfra skal lyde en stor ros til alle spillere i afdelingen for je-
res flid og engagement til træningen og til kampene. Det er 
dejligt at se, at I konstant forbedrer jer – I kommer ikke so-
vende til det. Det betyder også, at de andre afdelinger har 
fået øjnene op for jeres og flittigt bruger jer som reserver, 
når der mangler spillere. Det er ægte klubånd, at vi hjælper 
hinanden på tværs af afdelingerne, når der er behov for det. 
Siden sidst har vi fejret 2 kampjubilarer – Elisabeth for at ha-
ve rundet 100 kampe og Ivan for 200 kampe. Stort til lykke 
til dem begge. 
 
Ved juletid afholdt vi vores årlige julefrokost – som altid en 
stor succes. Maden var fantastisk (vi laver den også selv ☺) 
og Mark sørgede efterfølgende for, at danseskoene blev luf-
tet. Rikke fik overrakt vores ”fidusbamse” Spirillen for hendes 
altid gode og positive humør, hendes engagement og for det 
store arbejde, hun udfører som afdelingens næstformand og 
holdleder for 3. holdet. Til lykke til Rikke. 
I februar har vi deltaget i Hvidovre Motionist Cup med flotte 
resultater til følge. I flere rækker opnåede vi enten 1. eller 2. 
pladser. Til lykke til spillerne. 
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Tirsdagstræningen fungerer upåklageligt og vi har fortsat 
stor succes med vores månedlige hyggearrangement, hvor vi 
fejrer månedens fødselarer.  
I skrivende stund oplever vi tilgang af spillere, blandt andet 
på herresiden, hvilket er meget positivt, da skader samt an-
det medfører, at det ofte kan være en hård opgave for en 
holdleder at stille hold til weekendens runde. 
Nu er der fokus på at blive klar til klubmesterskaberne og i 
den forbindelse vil jeg da opfordre alle til at melde sig og få 
andel i alle de gode kampe, vi ser afviklet hver år. 
Ligeledes en opfordring til jer alle om at melde jer til klubfe-
sten den 5. april – I kan læse mere om det på vores hjem-
meside. 
Husk også, at der snart er generalforsamling, hvor det vil 
være rart at se jer alle. 
Slutteligt en tak til jer holdledere for jeres engagerede ind-
sats for at få afdelingen og holdene til at hænge sammen. 
 
Hilsen 
Anette 
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Sidste nyt fra MINIton 

 
Træningen for de yngste HB2000´er er stadig i fuld gang hver søndag morgen 
fra 8.30-9.30 i Præstemosehallen. Selvom det er tidligt møder både børn, for-
ældre og bedsteforældre troligt op og er med til at gøre det til Hvidovres vel 
nok hyggeligste MINIton-træning. 
 
Først er der fælles opvarmning med løbeøvelser, stafet og lege – et kæmpe 
stafet-hit for tiden er, at børnene ligger og ”sover” på bane 1 mens lyset i hal-
len er slukket. Når lyset tændes, skal børnene spurte ned til deres forældre i 
den anden af hallen og få en svingtur, for derefter at løbe tilbage ”i seng”.  
 
Træningen er bygget op om, at børnene lærer at holde korrekt på ketsjeren, 
ramme bolden/clearslag, serve, ”snuse” til hvordan man bevæger sig på en 
badmintonbane (sidelæns løb, maven mod nettet og fokus på spillecentrum) – 
og de ældste spillere er så småt begyndt at tælle med points. 
 
At gå til MINIton handler selvfølgelig om badminton, men der er også mange 
sidegevinster forbundet med træningen. F.eks. bliver børnene bedre til at koor-
dinere og bevæge sig, de lærer at lytte til instruktioner og koncentrere sig, at 
tælle, vente på tur, at være med i små konkurrencer hvor man både vinder og 
taber, at øve sig for at blive bedre, samt at være en vigtig del af et hold.  
 
Samværet og sammenhold er en stor del af træningen – og udover badminton-
træning ”rystes” børn og voksne sammen på andre fronter. Her et par eksem-
pler på hvad MINIton også er: 
 
I forbindelse med Juleferien holdt vi en lille juleturnering med jule-badminton-
konkurrencer, hvor der var medaljer til alle børn samt diplomer. Vi gik til slut op 
i Caféen og hyggede med hjemmebag og saftevand. 
Op til Vinterferien var sidste del af træningen sat af til at lege med fjernstyrede 
biler, hvilket både børnene og de meget legesyge fædre hyggede sig med.  
Til Fastelavn kunne børn og voksne komme udklædte til træning – et fanta-
stisk og sjældent syn i Præstemosehallen når en dinosaur, en pirat, Super 
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man, Rapunzel, Batman, en cowboy og et rensdyr spiller badminton. Dagens 
træning blev rundet af med frisk frugt og kanelgifler.  

 
Tak for altid god opbakning og entusiasme fra alle forældre, stor ros til jeres 
børn for altid at være så veloplagte og glade – I er alle en uundværlig del af 
træningen! 

De bedste hilsner fra Nicolas og Pernille ☺☺☺☺ 
 
___________________________________ 
 
 

Vigtig oplysning til ungdommen ! 
 

Træningslejr 2014 er planlagt til den 15.16. og 17.august 
2014, 
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
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Så fik vi udsendt endnu et nummer af vort hæderkronede blad. 
Måske ikke det mest fyldige i sidetal, men til gengæld fyldigt 
med vigtige oplysninger. 
Her kan nævnes klubmesterskaber for ungdommen, klubmester-
skaber for seniorer og veteraner, årets klubfest og den årlige 
generalforsamling.  
 
Apropos det der med fyldigt eller ikke fyldigt blad, så ville det 
nu være dejligt om nogle af klubbens medlemmer ville komme 
med indlæg til bladet. Det være sig synspunkter, ris eller ros. 
Har du noget på hjerte, så grib pennen (computeren) og skriv 
lidt til os. 
 
Og så er der kun et tilbage… 
 

redaktionen ønsker alle medlemmer 
et rigtigt godt forår ! 
 

 

 


