
  

Medlemsblad for 
HVIDOVRE BADMINTON 2000 

 Årgang 48                      September 2014                             Nr. 3

I anledning af ”Badmintonsportens dag”  den 6. september, havde HB 2000 fået 
lov til at opstille en demobane i Hvidovre-C. Her er det nogle af klubbens dyg-
tige spillere der viste hvad de kunne.  Læs mere inde i bladet side 18. 

 

I dette nummer:  

Badmintonsportens dag 

Ungdommens KM og træningslejr   

Indlæg fra afdelingerne m.m.   
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Fra ungdommens træningslejr. Læs side 11 

Instruktion 

Koncentration om 
tipskupon 

Vindere af  
holdkamp 
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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. november 2014 
 
 
Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 
           Hvidovre 

 

 
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 
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              Klubbens kontaktpersoner: 

Bestyrelsen: 
 

Formand: 
John Berling                  36 49 19 81 
 
 

Næstformand: 
Ole Høg Perregaard      42 82 21 90 
 
 
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 
 
 

Velkommen tilbage til en ny sæson og et stort velkommen til de mange nye 
medlemmer i klubben. 
 
Igen i år holdt vi kun sommerferie i 4 uger. Vi startede den 4. august og selv 
med en varm sommer, var der stor tilslutning fra starten. Der er selvfølgelig 
altid nogle på ferie, men det er der også i september og faktisk hele året. 
 
I forbindelse med den via mail udsendte varsling af kontingentopkrævningen 
blev bestyrelsen igen gjort opmærksom på, at mange medlemmer ikke helt 
har læst klubbens vedtægter eller velkomstfolder. Begge dele kan findes på 
vores hjemmeside www.HB2000.dk, men folderen bliver så vidt muligt udle-
veret i forbindelse med indmeldelse i klubben. 
 
Nogle enkelte har været af den opfattelse, at de kun var medlemmer for et år 
ad gangen, men man er medlem af klubben HB2000 og dette indtil udmeldel-
se, hvorfor man automatisk bliver opkrævet kontingent indtil udmeldelse har 
fundet sted.  
Vi har haft flere tilmeldinger op til sæsonslut, hvorfor vi af praktiske årsager 
har fået lavet det, så man ved meget sen indmeldelse i sæsonen kun bliver 
opkrævet et symbolsk beløb sammen med indmeldelsesgebyret. Herefter bli-
ver man opkrævet det normale kontingent. Som det var før, ville man blive 
opkrævet for et ½ år. Det skaber dog lidt forvirring for nogle. 
For nogle er det også en stor udskrivning, hvis der skal betales kontingent for 
en hel familie og for andre er det mange penge, at skulle betale af en SU, 
selvom kontingentet i HB2000 er meget lavt. Tidspunktet 1. september er 
måske heller ikke det bedste, da vi så er en hel måned inde i sæsonen. Besty-
relsen vil se på klubbens kontingentopkrævning generelt, for at se om det evt. 
skal lægges om/ændres til næste sæson (2015-16). Vi er dog bundet til de 
muligheder, som KlubModul giver. 
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Der er i år specielt lagt mange kræfter i seniorafdelingen. Seminaret, som vi 
afholdt tæt op til sommerferien, har givet anledning til udarbejdelse af en 
handleplan for såvel ungdoms- som seniorafdelingen og der er ansat en ny 
træner til torsdagstræningen (senior) og også en ny træner til ungdomsafde-
lingen. 
Træningen er startet op i højt gear og vi vil gøre meget for, at den intensive-
rede træning fortsætter på et højt niveau. Der lagt op til et koordineret træ-
ningsprogram, så der kommer en bedre koordinering i træningen mellem ung-
domsafdelingen og seniorafdelingen og inden for de enkelte afdelinger. 
Vi håber meget, at det vil give nogle mærkbare resultater og også, at det vil 
give en større spillertilfredsstillelse.  
 
Klubmesterskaber i 2015 er ligesom klubfesten nu lagt fast. Klubmesterska-
berne finder sted fra 4.-8. maj 2015 og klubfesten er fastlagt til 9. maj 2015. 
Datoerne kan ligeledes findes i kalenderen på hjemmesiden. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god ny spillesæson. Vi ses i godt spillehumør.  
 
 
John Berling 
 
 
 

Tjek din profil !Tjek din profil !Tjek din profil !Tjek din profil !    
 
Tiden går som bekendt. Og uden at du har tænkt over det, er dine op-
lysninger i klubbens medlemsbase  måske ikke længere korrekte. 
Så prøv at gå på www.HB2000.dk. Log på med navn og password. Gå 
så på ”Ret profil” og se om  oplysningerne er i orden. Især adresse, te-
lefon og e-mail. Hvis dine betalingskort-oplysninger skal ændres, skal 
du gå på ”Mine tilmeldinger” 
 
Hvis I er flere medlemmer på samme adresse, er det vigtigt, at adres-
sen skrives helt ens på alle personer. D.v.s. stavemåde, afstande, store 
og små bogstaver o.s.v. Der sendes nemlig kun et blad til hver adresse, 
og sorteringen sker med computer (og sådan en er meget nøjeregnen-
de). 
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MINITON 
 

Så kom vi godt i gang til MINIton! Som sædvanlig topmotivere-
de børn, forældre og bedstforældre, der er klar i Præstemose-
hallen om søndagen kl. 8.30 – 9.30. 

 
Træningen er sammensat af fælles op-
varmning, spil-øvelser og lege – vi øver 
bla. hvordan man holder på ketsjeren og 
slår en flot clear, og som noget ekstra 
træner vi nu også baghåndsslag og bag-
håndsserv.  Flere er begyndt at spille 
”kampe” og øver pointtælling - så glæd 
jer på de større hold i ungdomsafdelin-
gen: Der er flere dygtige spillere på vej! 
 
 
Se i øvrigt 
billederne fra 
en af vores 
trænings-
søndage. 

 
 
 
Stemningen er altid god, så vi håber 
på i den kommende sæson at også 
nye spillere finder vej til HB2000´s 
MINIton. For at få flere børn og for-
ældres øjne op for verdens bedste 
sportsgren, gør vi reklame i de om-
kringliggende daginstitutioner, 
SFO´er og Børnehaveklasser for på 
den måde at få holdet til at vokse.  
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Desuden er man som HB2000-læser meget velkommen til at 
sende nye spillere videre til MINIton-holdet – aldersgruppen er 
fra ca. 3-6 år.  
 
Man kan bare møde op i eller kontakte Pernille forinden på tlf. 
28 70 60 70 
 
På MINIton´ernes vegne, 

 
Pernille ☺  
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Så skal vi i gang med... 

                     Konkurrencen 
 
Hør nu her: 
 

Han har en. Hun har en. En kone har derimod to, men et 
menneske har tre. 
En personlighed har fire og en badmintonspiller har 5. 
 
Hvad i alverden er det vi taler om ? Hvad er det med de der 
antal ? 
 
 

Når du har fundet svaret, så send løsningen til redaktøren, aflever den i 
cafeen, på kontoret eller put den i klubbens postkasse inden 1. novem-
ber. 
Vi trækker som sædvanligt lod om noget lækkert mellem de rigtige 
svar. 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
Svaret er: ______________________________________ 
 
 
Navn: _________________________________________ 
 
 
Adresse: _______________________________________ 
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Klubaften for U13 og U15 
 

Klubaftenen gik fantastisk godt. 20 skønne unger, der først havde et par timer 

I hallen med leg, sjov og spil under Morten og Peter kyndige ledelse. Derefter 

blev der badet og dresset op. Imens havde Birgitte & Keld (Victoria's foræl-

dre og Lene (Laura's mor) tændt op i grillen til en lækker omgang mad – 

uden dem ville det ikke have været muligt – STOR tak �.  

Undervejs blev der uddelt medaljer til U13 - X2 holdet, som på fornem vis 

havde vundet holdturneringen i en stor pulje på 8 hold – flot gået.  I løbet af 

aftenen blev der hygget, guffet, spillet musik og danset limbo til den store 

guldmedalje. Tak til alle unger, trænere og forældre, der gjorde det til en skøn 

dag. 

 

Jesper 
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Ungdommens træningslejr  
 
Den 15.august stævnede 13 friske ungdomsspillere og en enkelt ung-senior 
ud fra Hvidovre,  med kurs mod træningslejren i Herlufmagle. Her skulle de 
spille en masse badminton og forhåbentlig lære nogle nye slag. Fredag aften 
efter 1. trænings pas sluttede lejrens 5 sidste deltagere sig til. For denne gang 
adskilte lejren sig fra de tidligere lejre ved det, at ung seniorerne også var 
inviteret. Så alt i alt var selskabet oppe på  20 spillere i alderen 12 år til 22år, 
samt cheftræner Frank og lejr chef/hjælpetræner Helene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejren bød som vanligt på masser af tekniske øvelser, besøg i svømmehal 
med ikke mange tørre håndklæder efter vandgangen, dejlig forplejning, hyg-
ge og en holdkamp. 
Eftersom vejret ikke var med os, måtte en god klasikker  -pressening leg-  
udgå af programmet. Men heldigvis var Frank forberedt til tænderne, så i ste-
det for, blev der arrangeret battle -2 hold som skal kæmpe mod hinanden, 
hvor store aviskugler er kasteskyts. Og der blev spillet rundbold med visse 
udfordringer, idet en gammel paraply og en gummisko skulle gøre det ud for 
bat.  

Deltagerne 
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Udover at der var en vinder i hver holdkonkurrence, var der også individuelle 
point at score i løbet af weekenden. Det vil sige, at hvis en spiller var på et 
vinderhold, gav det også x antal individuelle point. Individuelle point var der 
også at hente i en tipskupon som skulle udfyldes. Det betød at der kunne kå-
res en vinder af træningslejren inden vi tog hjem. Og det blev en af de yngste 
spillere -Andreas, som var med for første gang. Der var sygt store præmier til 
vinderen og præmier til 2. og 3. og 4. pladsen. Også præmie til lejrens knok-
ler og kammerat blev det til -ja selv de 2 med færrest point fik en præ-
mie........ 
Til slut tak for en sjov og hyggelig lejr og i særdeles tak til jer som leverede 
kage, frugt og saft -det er dejligt for spillerne at få noget energi undervejs. 
 
Helene 
 
(der er flere billeder på side 2) 
 
 

TRÆNINGSLEJR 2014 
  

Først og fremmest vil vi gerne takke for en skøn træningslejr!  
Det har været en super fed, skøn, sjov, hyggelig, dejlig, våd, kold, MEGET 
svedig og ikke mindst hård weekend. 
Da vi spillede lavede vi meget såkaldt "guf", og boldene så generelt meget 
lækre ud, som Frank ville sige det. ;) 
Det har været en virkelig vellykket weekend, og alle har virket til at hygge 
sig, store samt små! 
Stedet var skønt ligesom sidste år, men i år fik vi prøvet det fede, men meget 
kolde friluftsbad.  
Da vi skulle bade, var der jo en helt speciel gut, som lige skulle vise sig fra 5 
m vippen. Han landede vist lidt forkert med en voldsom sideplasker, som han 
vist kunne mærke i smashene dagen efter. Vi nævner jo ikke nogen navne, 
men det var jo ikke skide smart, vel Michael (Goldmann)? 
Den årlige holdkamp, blev vundet af team Ying, men team Yang vandt til 
gengæld holdsangs konkurrencen, med denne fantastisk lækre sang, der kom-
mer her: 
  

 Melodi: "Bubbi bjørnene" 
1. Hurtig og dristig og modig og listig,  
Michael er bøge og ligeså Andrè. 
Ketcher i hånden og glad rundt på banen,  
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spiller vi kamp mens vi synger en sang. 
Yangerne, spiller alle ud af banerne,  
Frank han styrer når han tager en smash,  
det gør Helene også. 
  
2. Marc er en pivskid, og træt og ret doven.  
Frank for sin styrke fra cultsaftens kraft. 
Helene gir kage, og venskab gi´r sejr,  
over den ondskab vi kæmper i mod.  
Yangerne, spiller alle ud af banerne,  
Frank han styrer når han tager en smash,  
det gør Helene også, 
ja det gør Helene også.....  
   
Til allersidst vil vi gerne takke Frank og Helene, for en fantastisk weekend, 
og for det store arbejde i bruger på os. 
  
Masser af guf og lækre hilsner fra alle os unger.   
 
 
 

Arrangementer i ungdomsafdelingen 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved: 
den 29. november 2014 til juleturnering 
den 28. februar til den 1. marts til minitræningslejr for U9, 
U11 og U13 
den 18. og 19. april til klubmesterskab 
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Den nye sæson i ungdomsafdelingen 
 

Så er vi startet op i ungdomsafdelingen -velkommen til nye og "gamle" med-
lemmer. 
På trænersiden er der sket lidt ændringer, idet Mikkel Grøn er blevet træner 
på onsdags- og fredagstræningen. 
Peter er fortsat træner mandag, tirsdag og torsdag, med hjælpetrænere Stefan 
og Kenneth. 
Der er tilmeldt 5 hold til holdturneringen og holdlederne er allerede ved at 
indkalde spillere til kampene, så vi håber I har lyst til at komme ud og spille 
mod andre klubber. 
Andet sted i bladet er en oversigt over vores arrangementer i løbet 
af sæsonen, så tjek datoerne og reserver dagene allerede nu. 
Håber vi får en sjov og lærerig sæson. 
 

Helene  

 Enhver investering, der skal skabe glæde i mange år, baserer sig på et so-

lidt fundament. 
Vi rådgiver dig grundigt og har god tid til at få afstemt forventninger, ønsker 
og krav i den forberedende fase – hvad enten vi skal køre til Ballerup, Roskil-
de eller Amager for at møde dig. 
Med Egerbyg får du en sparringspartner, der tager dig med i byggeproces-
sen og giver dig relevante informationer. 
På den måde kan du bedst følge med i, hvad der foregår i dit hjem og tage 
stilling til byggetekniske spørgsmål. 
 Egerbyg kan mere end bare at renovere dit hus. Vi støtter også sporten i 
vores lokalområde, og det er vi stolte af. Vi mener, at man som virksomhed 
bør skabe værdi og tillid i lokalområdet. 
  

Forankret i danske håndværkstraditioner og med fokus på uddannelse, triv-

sel og arbejdsmiljø vil Egerbyg overgå håndværksmæssige standarder med 

respekt for miljø, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. 

Egerbyg A/S er et tømrerfirma med plads til forskel 
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Ungdommens klubmesterskab 
 
Lørdag den 29. og søndag den 30.marts afviklede ungdommens sine klubme-
sterskaber, som var sponseret af  

EGERBYGEGERBYGEGERBYGEGERBYG A/S 

Tilmeldingen havde været super, med ialt 38 spillere i årgangene fra U7 til 
U15.Hallen var fyldt op med tændte og nervøse spillere og stolte og nervøse 
forældre. Og det blev da også en weekend med spændende og til tider meget 
tætte kampe.Ved dommerbordet styrede Peter, Jesper og Dennis løjerne mens 
Kenneth havde gang i cafeen med både lidt til ganen og lidt til maven. Efter 
62 kampe, kunne vi kåre ungdommens klubmestre, årets spiller, årets kamerat 
og årets fighter: 

 
Årets spiller blev Annabell Steinmetz 
Årets kammerat blev Ellen Unkerskov 
Årets fighter blev Alexander Linden-Vørnle. 
 
 
 
U7/9 Single: 
1.plads: Magnus Lopdrup 
2.plads: Josefine Unkerskov 
3.plads: Sirius Ask Søgaard 
U11 HS: 
1.plads: Noah Tobiesen 
2.plads: Bertram Harbo 
U13 HS: 
1.plads: Rasmus Sløk 
2.plads: Oliver Kirk 

U13 HD: 
1.plads: Rasmus Sløk/Nicholas Klentz 
2.plads: Nicolai Møllnitz/William Olsen 

U13 DS: 
1.plads: Laura Hjerrild 
2.plads: Amalie Giang 
U15 HS: 
1.plads: Benjamin Fritze 
2.plads: Mads Jensen 

Årets spiller, kammerat 
og fighter 
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U15 DS: 
1.plads: Annabell Steinmetz 
2.plads: Ellen Unkerskov 
 

 
 
 
U15 DD: 
1.plads: Ellen Unkerskov/Steffanie Brandt 
2.plads: Annabell Steinmetz/Laura Hjerrild 
U15 Mix: 
1.plads: Annabell Steinmetz/Magnus Olssen 
2.plads: Ellen Unkerskov/Alexander Linden-Vørnle 
 
Tak til alle jer der bidrog til at klubmesterskabet blev en super sjov og hygge-
lig weekend. 
 
 
Ungdomsafdelingen 

Single U7 og U9 
Herredouble U13 
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Klubkalender 
 

Præstemosehallen er åben i skolernes efterårsferie ! 
 
Mandag den 1. december:  
Juleturnering for alle klubbens medlemmer (nærmere oplysninger ved 
opslag i hallen). Alm. spil er aflyst fra kl. 18  
 
4-8 maj 2015, uge 19: Klubmesterskaber for seniorer, motionister og 
veteraner. 
 
Lørdag den 9. maj 2015: Den årlige klubfest for alle medlemmer.  
Afholdes i Lille Frihedens selskabslokaler. 
 

 

Det onde netværk 
En kriminalroman  
af Erik Hauervig 
 
Erik Hauervig er tidligere spiller 
i klubben, men har også en for-
tid som kriminalassistent med 
speciale indenfor prostitutions-
miljøet i København. Han er 
blandt dem der ved mest om den 
kriminelle baggrund bag de røde 
lamper. 
”Det onde netværk” er den før-
ste roman i en serie. 
 
HB 2000 har fået lov til at sælge 
bogen til en favørpris af kr. 50 
hvoraf de 30 tilfalder klubbens 
ungdomsafdeling. 
 
Bogen kan købes på klubbens 
hjemmeside HB2000.dk eller i 
Cafeen 

             Annonce 
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Badmintonsportens Dag 2014 
 
Badminton Danmark og DGI Badminton er gået i samarbejde om et nyt tiltag, der 
skal øge interessen for, og kendskabet til badmintonsporten i Danmark. 
 
Lørdag den 6. september afholdtes for første gang Badmintonsportens Dag , hvor 
klubber og foreninger i hele landet var blevet opfordret til at vise alt det spændende 
der foregår i badmintonklubben. 
 
 
 
 
 
 
HB 2000 viste også ”flaget” denne dag. Med velvilje fra HVIDOVRE-C butikscen-
ter, havde vi , ved hjælp af malertape, etableret en badmintonbane med lidt tillempe-
de mål. 
Her viste nogle af klubbens dygtige spillere, hvad de kan, og en del børn og unge 
forsøgte sig i det ædle spil, hjulpet på vej af klubbens afdelingsledere.  
Desuden var der konkurrence i at ”serve i spand”. 
 
Det blev, alt i alt, et fint arrangement. Her er en række fotos fra dagen. 
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Sidste nyt fra Turneringsmotionisterne 
 
Motionistsæsonen er skudt i gang og alle er ved at have ind-
fundet sig i hallen. Vi har desværre i løbet af sommeren mod-
taget en del henvendelser fra spillere med kortere- eller læn-
gerevarende skader, hvilket betyder, at vi desværre må af-
melde et herrehold til den kommende holdturnering. I denne 
sæson stiller vi derfor med 3 mix hold og 1 herrehold. I løbet 
af sommeren har der været holdt backing møde, hvor såvel 
træning som hold- og spillersammensætning er blevet drøf-
tet. Tak til Anette (og Finn) for en god brunch. 
Sæsonen vil igen byde på såvel sportslige udfordringer som 
social hygge. Træner Ole fortsætter med at ruske os igennem 
hver tirsdag ligesom vi fortsætter med vores månedlige tirs-
dagshygge. Af planlagte arrangementer kan nævnes, julefro-
kost, træningsdag, HvidovreCup, sommerfest – blandt andet 
☺. 
Nu handler det om at komme i storform til de kommende 
holdkampe, så vi forhåbentligt kan ende med flotte placerin-
ger. 
 
Til slut vil jeg gerne komme med et lille opråb. Det er ingen 
hemmelighed, at vi godt kunne bruge lidt flere spillere til tirs-
dagstræningen, så hvis I kender nogen i jeres omgangskreds 
– gode venner, kolleger, legekammeraters forældre etc. – 
der kunne tænke sig at spille badminton (og som har prøvet 
det før), så må I meget gerne invitere dem til en prøvetræ-
ning. Bare tag fat I Anette og koordiner med hende. 
 
 
På Anettes vegne 
Ole 

 

OBS. Dentte indlæg var ved en fejl 
ikke med i det postomdelte blad. 
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Hvad enten man synes om det eller ej, så er sommeren forbi ! 
Men sikken en vi har haft, og vi har jo stadig dejligt september-
vejr. 
Men nu er den nye spillesæson over os, og vi er vel alle i gang. 
 
Og så fik vi udsendt ”Posten” nr. 3, som indeholder masser af 
interessant og informativt læsestof. Blandt andet referat og bil-
leder fra ”Badmintonsportens Dag”  i Hvidovre-C. 
 
Set her fra redaktionen er også indlægget  ”Tjek din profil” ret 
så vigtigt. Vi får stadig blade retur på grund af forkert eller 
mangelfuld adresse. Lidt ærgerligt at spilde god porto. 
 
Så, - kom du lidt hurtigt gennem bladet, så læs igen  :) 
 
Tilbage er kun at ønske jer alle… 
 

              en rigtig god sæson 
 
 

 


