
  

Dette er ikke badmintonspillere på et gyngende skibsdæk, men et kreativt foto 

fra Ungdommens træningslejr i Herlufsholm. Læs og se billeder inde i bladet.  
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I dette nummer:  

Nyt fra klubben 

Afdelingsnyt 

Noget om betalingskort 

Ungdommens træningslejr 
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Et par billeder fra ungdommens træningslejr. Læs på side 11 ! 

Skal man træne, skal depoterne fyldes op 

I svømmehallen 
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HB 2000 Posten 
 
Redaktion: 
 
Poul Petersen (ansv.) 
Strøbyholm 34 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.: 36 78 74 58 
E-post: sunpope@gmail.com 
 
 
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 2016 
 
 
Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 
           Hvidovre 

 
Klubben 
 
Kontoret: 
 
Præstemosehallen 
Præstemosen 209 
2650 Hvidovre 
 
Tlf.. 36 78 80 19 
E-mail: HB2000@HB2000.dk 
 
Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling og 
lign. bedes rettet til kontoret 
eller på e-mail.  
 
Kontortid: tirsdage18.30—19.30  
Men kun i lige ugenumre 
På kontoret: Anette Ridal 
E-mail er altid åben 
 
Der er kun fast telefonbetjening i 
kontortiden. 
  
Udmeldelse skal ske skriftligt ! 
  
Ændring af adresse, tlf, mail, og  
kreditkortoplysninger skal man 
selv foretage i sin profil på 
klubbens hjemmeside. 

Hvidovre Badminton - HB 2000 
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Bestyrelsen: 
 

Formand: 
John Berling                  36 49 19 81 
 
 

Næstformand: 
Ole Høg Perregaard      51 74 90 01 
 
 
Sekretær: 
Ulla Grøn                50 50 68 74 
 
 

Kasserer: 
Jeanette Ingerslev         21 45 14 18 
 
 

Bestyrelsesmedlem: 
Jan Bjørnholt      36 49 82 61 
                         jan@bjoernholt.net 
 

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

 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Leif Magnussen            36 49 06 89 
                     Lema@post1.dknet.dk 
 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Phillip Stemann           27 62 71 58 
                  phillip@mediabroke.dk 
 
 
 

Udvalg m.m.: 
 
Ungdom: 
Helene Jensen               51 91 95 09 
         htorsvadjensen@hotmail.com 
 
Seniorer: 
Phillip Stemann            27 62 71 58 
                       phillip@mediabroke.dk 
 
Motionister: 
Jan Bjørnholt      36 49 82 61 
                         jan@bjoernholt.net 
Jakob Madsen               21 39 78 21 
              jakob_b_madsen@yahoo.dk 
 

Veteraner: 
Leif Magnussen     36 49 06 89 
                    Lema@post1.dknet.dk 
 
Booking: 
Ove Rasmussen            36 49 75 45 
 

Banefordeling: 
Kontoret og udvalgsformændene           

Klubbens hjemmeside: 

www.HB2000.dk 
Web-master:                                                 

 John Berling                36491981 

    Klubbens kontaktpersoner 
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FORMANDEN HAR ORDET 
 
 

Så er endnu en ny sæson startet. Vi holdt i år kun fire ugers ferie og 
startede allerede 1. august. Det skyldtes bl.a., at vi allerede skulle starte 
holdturneringen i weekenden 3.-4. september. 
Det er desværre lidt tidligt at starte holdturneringen og de mange kam-
pe, der skulle afvikles allerede i denne weekend, gav da også flere 
holdledere nogle grå hår. Det lykkedes heldigvis at få afviklet alle 
kampe med fulde hold, men ikke nødvendigvis med en optimal styrke-
sammensætning. 
 
Et stort velkommen skal der også lyde til de nye medlemmer. Der er 
som altid et skift af medlemmer ved sæsonstart og som altid er der 
nogle, der først får udmeldt sig, når de bliver præsenteret for et nyt 
kontingent. Det er desværre lidt uhensigtsmæssigt for HB2000, idet der 
så er spærret baner eller pladser for evt. nye medlemmer. Jeg kan der-
for kun endnu engang opfordre medlemmer, der ønsker at stoppe, at de 
meddeler dette ved sæsonslutning. Husk at udmeldelse skal ske skrift-
ligt (mail/brev). Man kan ikke udmelde sig via et bestyrelsesmedlem, 
en holdleder eller træner. 
 
De fleste af jer har på nuværende tidspunkt modtaget en mail fra Klub-
Modul, idet KlubModul har tegnet kontrakt med en ny leverandør af 
betalingsopkrævning. Det er således ikke HB2000, der har iværksat 
dette, men KlubModul. Klubmodul har af sikkerhedsmæssige årsager 
ikke ønsket blot at overføre medlemmernes betalingsdata, hvorfor alle 
igen skal indlæse deres kortdata i profilen på HB2000 hjemmeside. 
Der er således ikke noget fordækt i denne henvendelse/mail, men et  
 



6 

 
behov for jeres betalingsdata indlæst på ny pga. en ny leverandør og de 
sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse hermed. 
 
Flere nye medlemmer er tilsyneladende lidt i tvivl om, hvordan man 
får adgangskort til Præstemosehallen. Vi har to mulige adgangskort – 
et elektronisk, som baserer sig på jeres fødselsdato og en pinkode og et 
fysisk kort, der har sit eget kortnummer og en pinkode. Det fysiske 
kort bestilles via www.HB2000.dk under punktet shop og det elektro-
niske kort bestilles via mail til HB2000@HB2000.dk. Husk ved bestil-
ling af elektronisk kort at påføre mailen din fødselsdato (ikke person-
nummer) samt oplysning om, hvor og hvornår du spiller. 
 

Der har i år været mindre kontingentstigninger for ungdom og seniorer, 
hvilket især skyldes udgifter til trænerlønninger, men også fordi, der i 
disse kategorier var blevet for stor en forskel mellem de reelle udgifter 
og medlemmernes egenbetaling. 
Husk at benytte HB2000 hjemmeside og facebookside. Der er mange 
informationer om klubbens aktiviteter og der er på hjemmesiden links 
til flere interessante sites om badminton. 
 
I øjeblikket er der information på hjemmesiden om ændret kontortid. 
Der er også information om indstilling af MiniTon søndag morgen, 
hvilket ellers har været meget populært og især meget spændende for 
de mindste børn. Vi har desværre ikke nogen træner til at træne Mini-
Ton, idet Pernille, der tidlige trænede MiniTon, ikke længere har kun-
net påtage sig denne opgave. Hvis I kender en, der kunne tænke sig at 
træne MiniTon eller hvis du selv kunne tænke dig denne opgave, så 
bedes du rette henvendelse til Helene, der er spilleudvalgsformand for 
ungdom. Du kan også blot sende en mail til HB2000. 
 
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god ny spillesæson. Vi ses i godt spille-
humør.  
 
John Berling 
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Nyt fra Seniorafdelingen 

Holdene 
Vi har i år tilmeldt 3 hold til holdturneringen. 
Førsteholdet tørner endnu engang ud i Københavnsserien denne sæson. 
Andetholdet rykkede op sidste sæson og spiller derfor serie 2 denne sæson. 
Tredje holdet rykkede også op sidste sæson, og starter derfor i serie 3. 
Målene for andetholdet samt tredjeholdet er klare, de skal overleve i deres 
serier. 
Målet for førsteholdet er denne sæson at ende i oprykningsspilet, det var mar-
ginaler der afgjorde vi ikke endte i oprykningsspillet sidste sæson.  

Træning 
Inden vi startede sæsonen holdte vi møder med begge vores trænere Frank og 
Jeppe. Dette gjorde vi for at forventningsafstemme, men samtidig for at få 
lidt forskellige ting på plads mht. træningen. Blandt andet er fokus meget på 
denne sæson, at der skal være en rød tråd gennem træningen.  
 

Førsteholdet 
Førsteholdet startede sæsonen godt med en sejr på 8-5 over Drive, vi er der-
for nu godt i gang. 
 

Andetholdet 
Andetholdet måtte desværre se sig slået af Skovshoved 8-5, vi kommer stærkt 
igen. 
 

Tredjeholdet 
Tredjeholdet startede sæsonen godt med en sejr på 10-3 over Sct. Jørgen, vi 
er derfor nu godt i gang. 
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Nyt fra motionisterne 
  
Ny sæson for motionist holdet er i fuld gang, alle er kommet godt til-
bage, fra deres velfortjente sommerferier. 
Så starter den hårde træning igen, alle virker godt motiveret og med 
kamp gnist. 
Der er tilmeldt 2 mix hold og som noget nyt har vi tilmeldt et 4+2 hold 
(2 damer og 4 herre) 
Spændende, da det ikke er afprøvet før. 
  
Vores ”gamle” Formand Anette har valgt at give stafetten videre til en 
ny formand, og der blev stemt på Jan Bjørnholt, så stort tillykke til Jan. 
  
Vil her benytte lejligheden til at takke Anette, for de mange år hun har 
stået i spidsen for afdelingen, og vi ønsker hende held og lykke med 
den nye rolle som bestyrer af klubbens cafe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der er nogen som kender en, eller gerne flere, som har lyst til at 
spille noget fjerbold, meld endelig ud, at der altid er åbent for prøve 
træning hver tirsdag ved motionist holdet. 

 
  
Anita 
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-og så er der konkurrencen… 
 
Vi ”snød” jer for konkurrencen i sidste nummer, men her er vi tilbage; denne gang 
med en krydsordsopgave.  
I behøver ikke at sende hele opgaven, bare kodeordet ud fra de nummererede felter.  
Skriv det på kuponen forneden, og aflever den til redaktøren, i baren eller i klubbens 
postkasse før 15. nov. Vi har som sædvanligt en præmie blandt de rigtige løsninger. 

 

Kodeord: ________________________________________ 
 
Navn: ____________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________ 
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Klubkalender 
 

 
2016: 
 
Lørdag d. 15. oktober: Hallen er lukket grundet internationalt stævne 
 
Lørdag d. 26. november: Ungdommens juleturnering 
 
Onsdag d. 30. november kl. 18.30: Juleturnering 
 
24. december til 1. januar: Hallen er julelukket 
 
HALLEN ER ÅBEN I SKOLERNES EFTERÅRSFERIE 
 
 
2017: 
 
24.-28. april: Klubmesterskaber for seniorer m.m. 
 
20.-21. maj: Ungdommens klubmesterskaber 
 
Tirsdag d. 23. maj, kl. 18.30: HB 2000 generalforsamling 
 
10. juni: Klubfest i Lille Friheden. Datoen er med forbehold !! 
 
 

Nyt om kontorets åbningstid: 
 

Med virkning fra nu er klubkontoret åbent tirsdag fra 18.30 
til 19.30 MEN KUN I LIGE UGENUMRE. 
 
Klubbens mail: HB2000@HB2000.dk er ALTID åben ! 
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Nyt fra ungdommen 
 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, for den 26.11.2016 hol-
der vi juleturnering i ungdomsafdelingen 
Og endnu et kryds den 20. og 21. maj 2017, hvor vi afvikler 
ungdommens klubmesterskaber. 
 
—————————————- 
 
 

Ungdommens træningslejr 
Fredag den 2.september stævnede 20 ungdomsspillere ud fra Præste-
mosen og satte kursen mod Herlufsholm Idrætscenter. Foran dem lå et 
par dages hård badminton træning krydret med en masse sjov og lege. 
Senere skulle 5 ungseniorere slutte sig til os, hvilket betød at vi ialt 
ville være 25 spillere, Frank Johannsen som hovedtræner, Peter P som 
hjælpetræner og undertegnede som lejrleder. 
Allerede efter indkvartering og aftensmad, var det tid til lejrens 
1.træningspas. Efter et par timers fjer, var det badetid, hyggetid og en-
delig sengetid kl.22:45. Vigtigt med en god nats søvn, eftersom næste 
dag ville starte med morgenløb kl.7:15.  
Og lejrens 2. dag bød som nævnt på morgenløb på stadion, træning af 
baghånd, tur til svømmehallen og forberedelse til holdkampen, som 
skulle løbe af stablen lige efter aftensmaden. Det betød at alle 4 hold 
skulle digte en sang og udføre den foran de øvrige hold. Her kommer 
hvad de kreative unge mennesker kom frem til: 
Hold 1: Sang: Mathias og Annabell  Dans: Daniel, Bertram og Ma-
tias 
Et hop, et smash, et clear, et drop -er det som holdet øver 
cache, sax og meget mere -er det Peter forsøger at lære os 
men det gik ik'  - så vi ender nok ik' nr. 1 
Men nu er vi her og det nu at det sner 
og vi beder at gud giver godt vejr og dabs 
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Hold 2: Michael, Isabell, Oliver, Noah, Nikolaj og Jonathan J 
Vi er bedre, vi vil slås  -I er ingen kamp for os 
Phillip han var stiv i går, fandt en pige med store lår 
Anna ledte efter en rigtig tyr, og fortæller om Holger,  
den perfekte fyr. 
Vi er sikre på vi sejre, hjælp os derfor med at fejre 
Helene, Frank og Peter 
åhaja Helene, Frank og Peter 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hold 3: Mikkel, Rasmus, Steffanie, Emil og Martin og Mikkel A 
Vi drager ud på livets vej, vi har et enkelt mål 
Vi tæsker jer i badminton, Kenneth vil bare sige skål 
Vi er rejst til Herlufsholm, for Frank han kan jo alt 
Træne vores baghåndsslag, det noget vi har valgt 
BADMINTON vi skal klaske JER  -Det bli'r jo let som en leg 
Badminton ååhh vi hjælpes ad og kæmper for 1.plads 
Badminton vi vinder jo  -det kræver bare Peters hjælp 
vi må ba'r stol' på ham - badminton 
 

                        Hold 1 

Hold 2 
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Hold 4: André, Kenneth, William, Katja, Markus og Jonathan S 
Vi spiller badminton dagen lang  -vi har et enkelt mål 
Modstanderen nakker vi og ingen kan opnå 
Vi vil jer alle gerne slå 
Vi seeded overalt og vi vinder turneringen 
Det er noget Frank har valgt  -badminton -vi skal nakke dem og det 
bliver supernemt 
Hold 4 følges ad, så I får aldrig fred 
 
 
 

 
 
 
 

Efter hårde kampe, kunne vinderne, som var hold 2, kåres og overdyn-
ges med sygt store præmier i form af en stor slikpose og et greb. Heref-
ter hygge og så på hovedet i seng, for søndagen ville byde på lege, 
hvor holdene fra lørdagens holdkamp var de samme. Legene var klods-
major, kryds og bolle med kegler og bogstavleg. Vinderholdet blev 
præmieret med kiks.... Det var igen hold 2 som løb med sejren. Også 
teknisk træning og endnu en tur i svømmehallen var på programmet 
om søndagen. Da klokken var hen imod 14:45 skulle værelserne være 
ryddet op og tøjet pakket, så vi var klar lejrens sidste programpunkt, 
nemlig kåring af lejrens kammerat, lejrens knokler og lejrens øv'ert.  
Martin blev kåret til lejrens knokler, Oliver K kåret til lejrens kamme-
rat og Emil havde leveret lejrens øv'ert ved at tabe til en pige i holdtur-
neringen, hvilket betød at holdkampen blev tabt..... høhø  
Så var klokken blevet 15:45 og bussen var klar til at fragte de trætte 
spillere hjem igen. 

                Hold 3 

Hold 4 
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Vi siger tak til alle jer spillere, for en super lækker lejr, hvor I har væ-
ret utrolig søde, sjove og velopdragne. Og tusindevis af tak for al ka-
gen, saften og frugten til alle jer forældre. Det er så lækkert at have 
noget forplejning under træningspassene, det er meget tiltrængt, så 
spillerne ikke går kolde. 
 
Helene 

Hygge på værelset 

Morgenløb 
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      Mere ungdomsnyt på bagsiden…. 

Instruktion i  
lækker baghånd 

Så er der pause 

         Intensiv træning 
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TIK Tåstrup U17/19 turnering   

C og B-række den 1 oktober. 
 

Turneringen gik super godt. Rasmus og Emil Sløk samt Laura deltog. 

Alle 3 kæmpede bravt og fik en masse gode kampe. Rasmus stillede 

op i C-rækken og havde rigtigt gode kampe i sin pulje men gik ikke vi-

dere. I herredouble tog han revanche sammen med sin X-makker og 

vandt herredoublen – super godt gået. Emil og Laura stillede op i B-

rækken. Emil  vandt 2 ud af 3 kampe i sin pulje i herresingle og var 

meget tæt på at gå videre. I mixdouble spillede Laura og Emil sig i se-

mifinalen, hvor de tabte efter en meget tæt kamp. I damesingle vandt 

Laura sine 3 kampe i puljen, hvor hun bl.a. slog Steffanie Brandt fra 

Greve (tidligere HB2000). I semifinalen var der udsolgt og hun tabte til 

den senere vinder af turneringen. I damedouble spillede Laura sam-

men med Steffanie fra Greve og de vandt turneringen 

efter overbevisende 2 sæts sejre igennem hele turnerin-

gen – flot flot. På lægterne var der hele dagen forældre-

opbakning og alle var godt møre efter en lang dag med 

en masse god badminton. 

/Jesper 
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Så nåede vi frem til sidste side. Håber I er tilfredse, selvom bladet 
ikke er det så fyldigt denne gang. 
Håber at I også er tilfredse med vore nymalede lokaler i Præstemo-
sehallen. De er da blevet rigtigt flotte. 
 
Og så lige to ting:  
Husk at få opdateret  betalingskortet på klubbens hjemmeside. Det 
er forklaret i formandens indlæg, og i en senere mail. 
 
Og til dem der stadig ikke har et adgangskort eller en kode til ind-
gangen. Det er generende for spillerne, at de skal lukke jer ind. 
Kort eller kode kan bestilles på kontoret eller på klubbens mail. 
Og så må døren selvfølgelig aldrig blokeres, så den ikke kan lukke 
automatisk ! 
 

Det var bare det.  Vi ses i næste nummer !  


