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Det
var
dengang

Hvidovre Badminton - HB 2000
Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf.. 36 78 80 19
Der er kun fast telefonbetjening i
kontortiden.

Tlf.: 36 78 74 58
E-post: sunpope@gmail.com

E-mail: HB2000@HB2000.dk

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

Alle henvendelser om ind– og
udmeldelser, banetildeling og
lign. bedes rettet til kontoret
eller på e-mail.

Her har redaktøren fået et anfald af nostalgi. Forsiden her er sytten år gammel, og var
det første nummer jeg lavede, efter at bladet havde ligget lidt underdrejet i en periode. Bladet hed dengang ABC Posten. Sammenslutningen af klubberne dateredes til
år 2000, men var ikke effektiv før 2002.
Det er sjovt at tænke på hvordan produktionen af bladet er blevet digitaliseret på de
år. I ovenstående nummer blev tekster og illustrationer klippet og klistret på ark, der
som en kollage blev afleveret til trykkeriet, som så affotograferede det hele, før det
kunne gå i trykken.
Nu om stunder sættes det hele op i et specielt computerprogram, hvorefter de færdige
data sendes som en mail til trykkeriet. Datafilen kan anvendes direkte i trykkemaskinen, hvorefter det hele kører !
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Kontortid: tirsdage18.30—19.30
Men kun i lige ugenumre
Anette Ridal kan evt. kontaktes på
tlf. 24 63 25 87
E-mail er altid åben

Billedfiler bedes sendt separat
og ikke indsat i dokumenter.

Deadline for næste nummer:
15.maj 2017

Udmeldelse skal ske skriftligt !
Ændring af adresse, tlf, mail, og
kreditkortoplysninger skal man
selv foretage i sin profil på
klubbens hjemmeside.
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Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre

Klubbens kontaktpersoner
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:
36 49 19 81

Ungdom:
Helene Jensen
26 19 53 09
htorsvadjensen@hotmail.com

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

51 74 90 01

Seniorer:
Phillip Stemann
27 62 71 58
phillip@mediabroke.dk

Sekretær:
Ulla Grøn

50 50 68 74

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

21 45 14 18

Formand:
John Berling

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

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

Booking:
Ove Rasmussen

40 83 37 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
26 19 53 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:
Phillip Stemann
27 62 71 58
phillip@mediabroke.dk

36491981

FORMANDEN HAR ORDET
ADMINISTRATION OG DANKORT
I 2016 ændrede KlubModul, som står bag vores Hjemmeside og administrationsprogram, med kort varsel betalingsleverandør, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager gjorde, at alle medlemmernes dankortoplysninger blev slettet. Det betød også, at I i princippet ikke længere er
medlem af HB2000, når den betalte sæson udløber.
Langt de fleste medlemmer har reageret på vores opfordring om at
genindlæse DanKort oplysningerne, men et lille antal medlemmer har
endnu undladt dette. Dette bunder i enten misforståelser eller i ønsket
om ikke at fortsætte sit medlemskab for sæsonen 2017-18.
Usikkerheden går ofte på, at man tror, at HB2000 kan trække beløb på
det registrerede DanKort, hvilket ikke kan lade sig gøre, idet der kun
kan trækkes beløb iht. den indgåede aftale, hvilket vil sige det årlige
kontingent. Når et beløb trækkes, så vil kortindehaveren også altid blive adviseret og have mulighed for at stoppe transaktionen inden den
udføres.
Det giver vores kasserer og baneadministrator meget arbejde og grå
hår i hovedet, at medlemmerne ikke blot indlæser deres DanKort igen
og såfremt kortet ikke er genindlæst snarest, så kan de omhandlende
medlemmer ikke forvente at beholde de nuværende banetider, idet vi
så er nødt til at disponere disse banetider som ledige for næste sæson.
Denne disponering vil allerede finde sted fra april/maj måned.
Så en lille opfordring og bøn er, at I får indlæst de evt. manglende
DanKort oplysninger i jeres profil.
Såfremt, der opstår problemer eller tvivl i forbindelse med indlæsningen, kan I blot henvende jer til HB2000, hvorefter vi kan finde et tidspunkt til at hjælpe jer.
Fortsættes...
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ADGANGSSYSTEM
Vi havde for kort tid siden et mindre problem med adgangssystemet,
idet jeg ikke længere kunne aktivere nye kort (gamle kort fungerede
godt nok). Problemet er løst og der aktiveres igen nye kort.
I forbindelse med bestilling af elektronisk adgangskode, vil jeg endnu
engang opfordre til, at I når I sender en mail til HB2000@HB2000.dk
påfører navn, fødselsdato og spilletid på mailen, idet dette letter arbejdet meget. Fysiske kort bestilles fortsat via SHOP på HB2000 hjemmeside.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 23. maj 2017, kl. 18.30
i ”Caféen”, Præstemosehallen.

VARME OG UDLUFTNING
Der var desværre lige før vinterferien et nedbrud af varmeanlægget i
hallen og udluftningen fra omklædningsrummene. Det medførte stor
fugtighed i omklædningsrummene og kulde i hallen. Da vedkommende, der skulle klare problemet uheldigvis var taget på vinterferie, måtte
vi leve med problemet en lille uges tid. Vi var dog heldig med vejret,
idet det blev varmere og solrigt i løbet af ugen, hvorfor det stadig var
til at spille i hallen. Det var dog svært at blive tør efter badet. Problemet blev heldigvis løst og diverse komponenter blev udskiftet i weekenden mellem uge 7 og 8 så vi ved indgangen til uge 8 igen havde varme og udluftning.
KLUBMESTERSKABER – KLUBFESTEN - GENERALFORSAMLINGEN
Datoerne for henholdsvis klubmesterskaber, den årlige klubfest og generalforsamling fremgår andet sted i bladet samt af kalenderen på vores hjemmeside. Klubfesten afholdes relativt sent i år, den 17. juni
2017 og den er endnu ikke i kalenderen.
HUSK nu at tilmelde jer til klubmesterskaberne og klubfesten samt at
komme til generalforsamlingen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen.
P.b.v.
John Berling (formand)

Generalforsamling i HB 2000
HUSK DET NU…….

John Berling
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KLUBKALENDER:
13.-17. april: Påske. I påskeugen er hallen kun lukket
på helligdagene
24.-28. april: Klubmesterskaber for alle voksne spillere
20.-21. maj: Ungdommens klubmesterskaber
Tirsdag d. 23. maj, kl. 18.30: HB 2000 generalforsamling
Lørdag d. 17. juni: Klubfest i Lille Friheden for alle voksne
medlemmer. Nærmere oplysninger følger.
____________________________________________________________________

ÅBNINGSTIDEN
PÅ KONTORET:
Klubbens kontor er åbent tirsdag fra 18.30 til 19.30
MEN HUSK, KUN I LIGE UGENUMRE.
Det er dog muligt at kontakte banefordeleren udenfor kontortiden på tlf. 24 63 25 87
HUSK….
Klubbens mail: HB2000@HB2000.dk er ALTID åben !
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Status i motionist afdelingen
I motionist afdelingen har vi to spillere som fornyelig kunne fejre henholdsvis 100 og 300 jubilæums kampe. Det drejer sig om Peter Jørgensen med 100 kampe og Ivan Kirknæs med 300 kampe, stort tillykke til
de to.
Vores tre mixhold har opnået meget forskellige resultater indtil videre.
Første holdet ligger i spidsen for deres række med 10 point. De har
spillet uafgjort mod Badminton Roskilde, og ellers vundet de tre andre
kampe, solid indsats. Holdet har god mulighed for at vinde rækken,
hvis de vinder den sidste kamp.
Andet holdet ligger nr. 2 i deres række. Holdet har kun tabt en kamp
og det var til Vallensbæk. Holdet har en god mulighed for en slutplacering i toppen, men i den række er der tre hold som ligger tæt, så
sidste spillerunde bliver afgørende for fordelingen af holdene i toppen.
Tredje holdet klare sig desværre mindre godt. Holdet har 1 point efter
en tæt kamp mod Alsted Fjenneslev, de øvrige fire kampe er tabt
klart. Holdet har to kampe tilbage, hvor vi håber på ekstra point. Holdet mangler dog et point for en kamp mod Tune, da de trak sig, og vi
derfor forventer point til HB200.
Samlet set klarer afdelingens mixhold sig godt.
Nu ser vi frem mod Hvidovre Motionist Cup, som bliver afviklet i
weekenden d. 4 og 5 marts, her er der altid hyggelig stemning og masser af gode kampe
Anita
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Seniorafdelingen
Det går godt i afdelingen, vi kører på, træner hårdt og giver
den alt hvad vi har til kampene.

Holdene
Tredjeholdet kæmper fint med i serie 3 som vi rykkede op i denne
sæson. Siden sidste udgivelse af klubbladet har tredjeholdet spillet 2
kampe. Den ene kamp var imod Gladsaxe Søborg på udebane, her taber vi desværre 10-3 til et veloplagt Gladsaxe Søborg hold. Efterfølgende skulle vi forsøge at rejse os imod USG som vi vinder 7-6 over.
Det betyder vi fortsat holder fast i fjerdepladsen og holder målsætningen.
Andetholdet kæmper ligeså fint med, men i serie 2 som vi også rykkede op i denne sæson. Siden sidste udgivelse af klubbladet har andetholdet spillet 2 kampe. Den ene kamp var imod Charlottenlund, her taber
vi desværre 9-4 til et veloplagt Charlottenlund. Anden kampe vinder vi
13-0 da modstanderne ikke møder op. Vi holder derfor fast i tredjepladsen og møder næste gang andenpladsen. En sejr her vil betyde vi
rykker op på andenpladsen.
Førsteholdet er endt i oprykningsspillet til Danmarksserien efter en 11
-2 sejr over lokalrivalerne fra Hvidovre. Det betød at vi kom over i oprykningsspillet med maksimalt points. Vi har spillet en enkelt kamp
imod Gentofte som vi vandt 12-1. Vi har tre kampe igen i oprykningsspillet, og vi må se hvad de næste kampe byder på. Næste kamp er på
udebane imod KBK d. 25 februar.
Førsteholdet vil gerne takke tusinde gange for at I gider møde op og
bruge jeres tid på at heppe på os, det er virkelig værdsat.
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60+ fredagsholdet
Vi har mistet vort ældste aktive medlem.
Gunnar Christensen startede med at spille badminton i halvfjerdserne.
Det var i ABC, Avedøre Badmintonklub. Der blev han tilknyttet turneringsmotionisterne.
Efter sammenlægningen med HBTK og flytningen til Præstemosehallen, overgik Gunnar til 60+ fredagsholdet, hvor han helt op til i sommer var et skattet medlem.
Gunnar var en 1925’er og fyldte altså 91 i oktober. Og helt frem til
sommerpausen var han aktiv på banerne, når der spilles 4-5 kampe fredag eftermiddag. Vel, - han havde selvfølgelig ikke ungdommen fart
over banen, men Gunnars server og returneringer var der ikke noget at
udsætte på. Og der er ingen tvivl om, at fredagsspillet var ugens højdepunkt for Gunnar.
Men i sommer gik det galt. Gunnar faldt og brækkede låret. Han kom
over det, men så begyndte helbredet at svigte på andre måder, og vi så
ikke Gunnar på banen mere.
Og så hen i efteråret svandt de sidste kræfter, og Gunnar døde først i
januar.
Vi på 60+ vil huske Gunnar som et venligt og gemytligt menneske.
Ved afdelingens fester var Gunnar altid et festligt midtpunkt, som også
elskede at svinge ”pigerne”. Fejringen af Gunnar’s 90 års fødselsdag i
2015 var også et højdepunkt for ham.
Gunnar var alderspræsidenten i HB 2000. Ja måske endda det ældste
spillende medlem som klubben har haft.

Æret være Gunnars minde.
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Badmintons historie
Det vil måske nok undre, men badminton påstås at have rødder helt
tilbage i oldtiden. Måske i Asien, måske i Grækenland.
Men hvad der end blev spillet dengang, så har det nok været meget forskelligt fra det badminton vi spiller i dag.
Spillet er jo i sin grundregel ganske enkelt. Det gælder om at ramme
og returnere bolden på en sådan måde, at modspilleren ikke rammer.
Når bolden rammer gulvet er den død. Ud fra dette er der gennem tiden
udviklet raffinerede regler frem til det spil vi kender i dag.

England var jo koloniherrer i Indien, og de udstationerede englændere
havde allerede nogle år før forsøgt sig med et ketcherspil, og det var
måske dette der, i virkeligheden, gav ideen til det man spillede på Badminton House. Det er måske også forklaringen på, at badmintonsporten
er blevet så populær i lande som Asien, Indonesien, Malajsia og Kina.
Men også Denmark er et af de lande, hvor badmintonsporten har størst
udbredelse.
Men tilbage til England. Her blev den første badmintonklub, Bath Badmintonclub, stiftet i 1878 nærved Badminton House. Senere opstod Det
Engelske Badmintonforbund, og der blev omkring 1890 nedskrevet
spilleregler der ligger tæt på dem vi stadig anvender.
I 1934 stiftede man International Badminton Federation, med Danmark som medstifter. Men først i 1992 blev badminton godkendt som
olympisk sportsgren.
Ved verdens, indtil videre, hårdeste badmintonslag, blev der målt en
boldhastighed på 493 km/h. Det var den malajsiske spiller Tan Boon
Heong der i 2013 lavede denne smash.

Det ”moderne” badmintonspil blev ”opfundet” i England i 1873. Hertugen af Beaufort havde et gods i grevskabet Gloucestershire der hed
Badminton House. Sådanne steder forlystede man sig meget med at
spille kroket på de store plæner. Men da det angiveligt regnede den
omtalte dag, rykkede man indendørs og opfandt ved et tilfælde et ketcherspil som blev opkaldt efter spillestedet. Men bortset fra navnet,
skulle der gå en årrække, før spillet fandt sine faste rammer og regler.
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Konkurrencen
Der kom mange løsninger på ”julekonkurrencen”. De 7 bogstaver skulle
danne ordet JULESNE. Den udtrukne vinder blev Anette Ridal, som får sin
gevinst én af dagene.
Denne gang skal der finder den rigtige betydning af en række ”mærkelige”
ord. Marker de rigtige ord, og aflever løsningen i baren, på kontoret eller til
redaktøren, senest 1. maj.
Vi trækker igen en vinder blandt rigtige svar.
Og så til opgaven:
Plejl =

skelet

græsart

redskab

Volut =

pose

spiral

pelsdyr

Xylograf =

kunstner

lydmåler

musikinstrument

Parvenu =

rente

opkomling

busk

Hobo =

vagabond

hund

gymnastikredskab

Ramler =

folkevise

hammer

hare

Inferiør =

indvendig

ringe

tåbelig

Sparkstøtting =

slæde

støvle

tagspær

Navn: _________________________________________________

Adresse: _______________________________________________
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BAGSIDEN

Som det kan ses , såvel på forsiden som herover, myldrer
det frem med den slags blomster, der fortæller, at forår og
sommer nærmer sig. Det er allerede blevet meget lysere
tider og det er vi vist alle tilfredse med.
Hvad redaktionen derimod ikke er tilfreds med er den stofmængde der indgår til bladet.
En ting er det stof der kommer fra bestyrelse og afdelingerne. Det kan jo variere lidt med året.
En anden ting er stof fra medlemmerne. Det er stærkt fraværende !
Det ville være dejligt om der kom noget som kunne sikre
et ”bredt” og læseværdigt blad. Det kan være ros og ris til
klubben, hallen eller bladet, men det behøver ikke nødvendigvis at have med badminton at gøre. Det kunne også være oplevelser, sjove historier, vitser eller fotos der er egnede i en bredere kreds.
Tænk over det. Redaktøren vil være stærkt taknemlig !

Godt forår til alle
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