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Den årlige klubfest fandt sted lørdag den 28. maj i Lille Frihedens selskabslo-

kaler. Der var ca. 75 deltagere, og såvel forplejningen som stemningen var fin.  
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En kollage fra årets klubmesterskaber: 

Resultaterne kan ses på side 23 
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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.september 2016 
 
 
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 og 
lign. bedes rettet til kontoret 
eller på e-mail.  
  
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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Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000 
tirsdag den 24. maj 2015 kl. 18.30 

Der var 31 fremmødte klubmedlemmer (inkl. bestyrelsen) 
 

Dagsorden: 
1.   Valg af dirigent 
 
2.   Formanden aflægger beretning 
  Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning 
  Seniorudvalgsformanden aflægger beretning 
  Veteranudvalgsformanden aflægger beretning 
  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 
 Følgende er på valg i lige år: 
 Formand: John Berling – villig til genvalg 
 Sekretær: Ulla Grøn – villig til genvalg 
 Veteranspilleudvalgsformand: Leif Magnussen – villig til genvalg  
 motionistspilleudvalgsformand: Anette Ridal– ej villig til genvalg 
 Bestyrelsen foreslår Jan Bjørnholt.  
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7.   Valg af bestyrelsessuppleanter 
 Mikkel Grøn Olsen – villig til genvalg 
 Charlotte Nyberg – ej villig til genvalg 
 Bestyrelsen foreslår Amanda Jensen 
 
8.   Valg af 2 revisorer 
 Henning Nielsen og Carsten Helmersen – begge villige til genvalg 
 
9.   Valg af revisorsuppleant 
 Poul Petersen – villig til genvalg 
 
10.   Eventuelt 
 
 
Ad 1: Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog Ole Lougart som dirigent. 
Der var ingen indvendinger – Ole blev valgt og kunne konstatere, at generalforsam-
lingen var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne for HB2000. Indkaldelsen var 
sket gennem martsnummeret af klubbladet HB2000-posten. 
 
Ad 2: Aflæggelse af beretninger 
 
John aflagde formandens beretning for sæsonen 2015-16 - og visioner for sæsonen 
2016-17. 
Helene aflagde ungdomsudvalgets beretning 
Phillip aflagde seniorudvalgets beretning 
Leif aflagde veteranudvalgets beretning 
Anette aflagde turneringsmotionisternes beretning og takkede samtidig af for mange 
år i tjenesten. 
 
Formandens beretning og visioner. 
John nævnte bl.a. Hvidovre Kommunes tiltag med udslusningsklasser, hvor man vil 
tilbyde eleverne forskellig sport på eliteplan. Det kommer til at gå fra 7. til 9. klasse 
og foregår i samarbejde med HBC. 
 
Beretning fra ungdomsudvalget 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 
 
Beretning fra seniorudvalget 
Phillip nævnte i beretningen, at der i den kommende sæson er tilmeldt 3 hold som 
sidst, selv om flere af de yngste seniorpiger skal på efterskole. Men på spørgsmål, om 
man stadig kan stille 3 hold, mente Phillip, at det nok kan lade sig gøre, man håber 
også på tilgang af spillere. 
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Beretning fra turneringsmotionisterne 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 
 
(De 5 beretninger, i fuld længde, kan læses efter referatet) 
 
Ad 3: Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning 
 
Jeanette gennemgik regnskabet, som var påtegnet af de to revisorer Henning Nielsen 
og Carsten Helmersen.  
. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4: Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsæt-
telse for den kommende sæson  
 

Jeanette gennemgik budgettet, som blev godkendt. 
Kontingentet bliver fastholdt for de flestes vedkommende. Men grundet øget træner-
indsats i seniorafdelingen i den kommende sæson, vil der ske en kontingentforhøjel-
se: 
Seniorer, der træner 2 x ugentlig vil stige 300 kr., træning 1 ½ x ugentlig stiger 200 
kr., og 1 x ugentlig stiger 150 kr. 
Ungdom stiger 100 kr. 
Budgettet blev godkendt. 
 
Ad 6: Valg til bestyrelsen 
 

Ole Lougart gjorde rede for hvem der var på valg (ulige år), nemlig: 
Formand: John Berling – villig til genvalg 
Sekretær: Ulla Grøn – villig til genvalg 
Veteranspilleudvalgsformand: Leif Magnussen – villig til genvalg 
Alle blev valgt med applaus for de næste to år.  
Motionistspilleudvalgsformand: Anette Ridal– ej villig til genvalg 
Bestyrelsen foreslår Jan Bjørnholt 
Jan blev valgt med applaus for de næste to år. 
 
Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 
 

Mikkel Grøn Olsen – villig til genvalg 
Charlotte Nyberg – ej villig til genvalg 
Bestyrelsen foreslår Amanda Jensen 
Mikkel og Amanda blev valgt med applaus 
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Ad 8: Valg af 2 revisorer for 1 år 
 
Begge revisorer: Henning Nielsen og Carsten Helmersen var villige til genvalg – 
blev valgt med applaus. 
 
Ad 9: Valg af revisorsuppleant for 1 år 
 
Poul Petersen – villig til genvalg – blev valgt med applaus 
 
 
 
Ad 10: Eventuelt 
 
 
Anette meddelte, at hun fortsætter som banefordeler, og kunne meddele, at hun også 
står for caféen fremover, men at hun ville tale med de personer, som har passet café-
en til holdkampe og på hverdagsaftener for at høre, om de vil fortsætte.  
Samtidig takkede John Steen fordi han havde holdt ud hele sæsonen, hvortil Steen 
sagde at takken bestemt også gjaldt alle dem, der hjalp til – uden dem kunne det ikke 
lade sig gøre. 
 
 
Peter Porsdal spørger, om vi må have reklameskilte i hallen, og efter nogen diskussi-
on blev vi enige om, at der skal nedsættes et sponsorudvalg, som dels skal skaffe 
sponsorer, dels finde ud af, hvad der må hænges op i hallen, og om vi selv får del i 
sponsorater, eller om det skal gå til Kommunen. Vi opfordrer til der i klubbladet sø-
ges interesserede til at danne et sponsorudvalg. 
 
 
John havde nævnt, at klubben skal males i løbet af sommeren – alt undtagen selve 
hallen. Det betyder, at alt skal pakkes i kasser i caféen, på kontoret, der skal ryddes 
op i omklædningsrum og gangene. Det vil blive gjort i løbet af uge 23 og 24. Men 
man kan fortsat spille i hallen indtil skolesommerferien starter. 
 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20 med at Ole takkede de fremmødte for god ro og orden, og 
John takkede Ole for sin indsats som dirigent. 
 
 
24.05.2016 
Referent 
Ulla 
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Formandens beretning for 2015-2016 
 
ved generalforsamling 2016 

 
 
 
 
 
 
 
Spillemæssigt har sæsonen generelt budt på gode resultater. Især har seniorafdelingen 
præsenteret meget flotte resultater. I den forbindelse vil jeg godt benytte lejligheden 
til at give stor ros til den nye og unge duo Phillip og Mikkel, som har gjort et stort 
arbejde for deres afdeling. Endvidere skal hele seniorafdelingen have stor ros for 
deres indsats i sæsonen. Det må siges, at den ekstra fokus, der har været på senioraf-
delingen og herunder på de ældste juniorer, har været arbejdet værd. 
De andre afdelinger skal også have stor ros for deres indsats, men jeg vil specielt 
give stor ros til Pernille og Nicolas, som i gennem flere år har været hovedkraften 
bag MiniTon. Så selvom de små ikke har leveret resultater i holdturneringen, så har 
Pernille og Nicolas gjort et fantastisk arbejde for de små til glæde for både børnene 
og deres forældre. 
Vi har med et rimelig godt resultat gjort reklame for HB2000 i år med forskellige 
tiltag. På Badmintonsportens Dag havde vi igen i denne sæson en opvisningsdag i 
Hvidovre Butikscenter, vi kom på Facebook og der blev udarbejdet en Video Mar-
kedsføring. Selvom HB2000 ikke får deres medlemsantal fordoblet ved at reklamere 
for os selv, så er det nogle gode initiativer, som giver en positiv respons. 
Alle medlemmer er vist klar over, at vi har fået et nyt adgangssystem. Vi har været 
meget heldige, idet vi stadig selv står for systemet, men det medfører selvfølgelig 
også noget arbejde og nogle forpligtigelser. Systemet ser nu ud til at fungere tæt på 
optimalt, selvom der stadig er en del, der ikke kan huske deres koder. Der er nu også 
sat dørpumpe på indgangsdøren og låsen er repareret, så døren selv kan lukke i. Husk 
nu, at der ikke må sættes noget i klemme i døren og slet ikke i låsen. Jeg vil se, om 
jeg kan finde en løsning for børnene, så de også kan lukke sig ind til træning. 
Som flere nok også har bemærket, så har vi haft færre lukkedage i denne sæson. Nor-
malt har hallen været lukket hele perioden, når helligdage fx støder op til weekender. 
Det giver dog det problem, at medlemmerne ikke i tilstrækkeligt omfang er opmærk-
somme på, at alarmen ikke er slået fra med det resultat, at der desværre har været 
mange fejlalarmer. Det er til stor irritation for vagtcentralen og som jeg nævnte, så 
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har vi også nogle forpligtigelser. På helligdage og i naturlige helligdagsferier bliver 
der ikke gjort rent i hallen, så på disse dage skal vi selv slå alarmen fra. Så når I spil-
ler tidligt, så se lige på alarmen om den er slået fra (åben hængelås på alarmdisplay). 
Husk også, at de sidste, der forlader hallen, skal slå alarmen til.   
Det gav i sæsonen lidt ekstra pres på banefordelerens arbejde og på banebelægnin-
gen, at HBC manglede banekapacitet, men da det kom rigtigt i gang, blev det hele 
afviklet til alles tilfredshed. Det var selvfølgelig dejligt, da HBC kunne rykke tilbage 
til deres egen hal igen i januar. Selvom HB2000 og HBC altid har været konkurrenter 
i holdturneringen, så har der altid været et eller andet, som har bundet de to klubber 
sammen. Så held og lykke til HBC med deres ny renoverede hal. 
Den efterhånden ikke så nye skolereform har givet HB2000 og de unge flere proble-
mer. Fra næste sæson vil vi udvide træningen med nogle ekstra baner onsdag og tors-
dag for de unge med en time fra 17.00-18.00. Der er dog noget, der tyder på, at sko-
letiden i det nye skoleår bliver afkortet lidt, men nu forsøger vi at tilpasse os lidt bed-
re. Det er lykkedes bestyrelsen at finde en løsning, så der kun er enkelte medlemmer, 
der skal flytte bane mod deres ønske. 
Jeg skal i den forbindelse lige reklamere lidt for Hvidovre Kommunes nye Elite ud-
skolingsklasse, der starter fra næste sæson. Klassen bliver oprettet på Engstrandssko-
len og er i samarbejde med idrætsklubberne i Hvidovre. Der vil også komme nogle 
tiltag på børnehaveniveau.  
Steen, som har stået for cafeen i denne sæson, har valgt at slutte som cafebestyrer. 
Han skal have mange tak for det store arbejde, han har lavet og især tak for, at han 
holdt sæsonen ud. 
Afsluttende vil jeg fortælle, at vi har fået bevilget maling af hallen, hvilket i denne 
omgang vil sige alle lokaler undtagen selve spillehallen. Bad, omklædning, gang, 
trappe, cafe, opholdslokale, kontor, toiletter m.m. vil blive malet i ferieperioden. Mu-
ligvis vil det starte lidt før, hvilket kan få indflydelse på anvendelse af lokalerne på 1. 
sal. Nærmere herom vil tilgå. 
Jeg håber selvfølgelig, at alle vil fortsætte med at passe godt på vores fælles klublo-
kaler og faciliteter, som har fået en kåring for bedste hal. 
 
 

Visioner 2016-2017 
 
Vi vil fortsat arbejde på at styrke børne- og ungdomstræningen og som allerede 
nævnt ved at udvide træningsmulighederne for disse. Vi vil ligeledes styrke senior-
træningen med bl.a. trænerindsats, hvilket selvfølgelig ikke er gratis. Økonomien vil i 
den kommende og i de kommende sæson(er) nok blive den største udfordring for 
klubben. Vi har i mange år redet på en god økonomisk bølge, men ændrede regler og 
ikke mindst prisstigninger på bl.a. badmintonbolde, der er meget stor udgiftspost, vil 
tvinge os til at tænke mere økonomisk konstruktivt. 
Vi vil selvfølgelig arbejde målrettet for at opfylde disse opgaver for fortsat at kunne 
fungere som en breddeklub med plads til alle. 
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Beretning fra ungdomsafdelingen  
for sæsonen 2015-2016 
 
ved generalforsamling 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det blev så denne sæson hvor vi for alvor har kunnet mærke følgerne af den nye sko-
lereform. Mange spillere har haft problemer med at nå deres træning og andre er des-
værre helt stoppet. 
Så for at holde på spillerne, har vi ikke haft træningerne opdelt efter alder, men sagt 
til dem, at de bare kan komme på de træninger de kan nå. Det har været udfordrende 
for trænerne, at have blandede hold. Endnu et tiltag for at holde på spillerne, har væ-
ret, at vi efter efterårsferien udvidede vi vores ekstratræning om onsdagen for 8-10 
spillere, som brænder for badminton og er blandt de dygtigste på deres årgange. Dis-
se spillere kunne ikke nå nogen af de øvrige træninger og var på nippet til at skifte 
klub, men grundet dette tiltag, er det lykkes os at fastholde dem i klubben. Som for-
manden kort har nævnt i sin beretning, har vi til næste sæson forsøgt at flytte lidt 
rundt på nogle af trænings tiderne, så det bliver muligt for spillerne at nå deres træ-
ning. 
Vi har holdt vores medlemstal fra sidste år og har ligget på ca 60 medlemmer i afde-
lingen, heraf 10-12 fra miniton. 
Jeg lagde som vanen tro hårdt og forhåbningsfuldt ud med at tilmelde 6 hold til hold-
turneringen. Men ikke alle børn synes det er sjovt at spille kampe mod andre, så jeg 
var nødsaget til at trække halvdelen af holdene og endte med et U13 hold i D-rækken 
og 2 hold i U15 i hhv B  og C-rækken. Alle 3 hold klarede sig superfint i turneringen. 
U13-holdet vandt rækken, hvor de var i alt 7 hold. U15 B-holdet blev nr. 4 ud af 7 
hold og U15 C-holdet fik også en flot 4.plads ud  af 9 hold. 
Holdlederne for holdene har gjort det godt i forhold til at kunne stille hold hver gang, 
hvilket vi har set fra de andre klubber godt kan være en stor udfordring. Det har væ-
ret Lisbet for U15 C-rækken, Jesper for U15 B og Kurt/Jens for U13 D-rækken. Så 
stor tak til jer, for at I har fået det til at fungere så godt. Det betyder umådelig meget 
at I vil stille op, for uden holdledere, ville spillerne ikke få mulighed for at komme ud 
at spille holdkampe. 
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Der har også været spillet turneringer og det har resulteret i en enkelt oprykning til A
-rækken, mens flere af spillerne har rigtig mange point og er tæt på oprykning til A-
rækken. Så det er superflot gået.  
Disse spillere er alle piger og det er jo lidt paradoksalt, idet de nærmest er de eneste 
piger, som er tilbage i ungdomsafdelingen. Faktisk er der i skrivende stund kun 3 
medlemmer, som er piger, resten er drenge. De omtalte piger, som har spillet turne-
ringer, er også dem som allerede forrige sæson spillede med på senior-træningen om 
mandagen. Faktisk er de blevet så gode, at de hele denne sæson har været med på a-
træningen. De er virkelig rykket og de har så meget mod på det. Det tegner godt for 
fremtiden, super-lækkert. 
Men ellers er sæsonen gået, med den snart legendariske træningslejer, som vi igen i 
år startede sæsonen op med. 24 spillere deltog i Herlufsholm. Igen en super sjov, 
hyggelig og hård weekend, med Frank Johannesen og Mikkel Grøn som trænere og 
Peter Porsdal som leder af lejren. 
Vores juleturnering løb også planmæssigt af stablen i slutningen af november. Her 
stillede Stefan J, Kenneth J og  P op  -som sædvanligt og var med til at give spillerne 
en super eftermiddag med bl.a drillenisser, æbleskiver og gaver. 
Vi har lige sluttet sæsonen af med klubmesterskaberne. Det blev til ca 45 kampe i 
weekenden den 21. til 22. maj og alle kun drengekampe fordelt på U13 og U15 og 3 
U11 spillere. Dejligt at se hvordan de går til den. Og der er helt sikkert en del af disse 
spillere, som vi kan udvikle og forhåbentlig engang om nogle år, indlemme i vores 
seniorafdeling. Men det kræver vi gør hvad vi kan med god og kvalificeret træning, 
så vi kan fastholde dem i klubben. 
Også hos miniton er det gået lystigt for sig denne sæson, med både  julehygge, faste-
lavn og sommerafslutning. Så en stor tak til Pernille og Nicholas, som efter at have 
startet miniton op for nogle år siden, stopper som trænere. De har gjort en kæmpe 
indsats for at gøre denne træning til noget helt særligt for de små nye spillere. Ung-
doms træningen har allerede haft glæde af de første "oprykkere"  fra miniton og vi 
håber der vil komme flere efterhånden som de små spillere bliver gamle nok. 
Trænerstaben som denne sæson har bestået af Peter Porsdal som hovedtræner man-
dag, tirsdag og torsdag med Amanda Jensen og Stefan Jørgensen som ar fordelt hjæl-
petræner tjansen mellem sig de forskellige dage. Peter har også trænet de bedste spil-
lere fra U13 og U15 om onsdagen. Og så har Mikkel Grøn været "elite-træner"  om 
onsdagen og fredagen, for vore bedste U15 og U17 spillere. Mikkel takker af som 
træner med udgangen af denne sæson, så stor tak til ham for den indsats han har 
gjort. Han har stor andel i, at spilerne nu kan følge godt med i seniorafdelingen. 
Endelig skal jeg sige tak til vores sponsorer, som har støttet os denne sæson og det er 
både Sungame og Egerbyg. Lækkert vi får støtte til vores engagementer. 
Og tak til mit udvalg, som består af Amanda Jensen, Mikkel Grøn, Stefan Jørgensen, 
Kenneth Jørgensen og Peter Porsdal. Det er så dejligt at I gang på gang kan lokkes til 
at hjælpe med til arrangementerne. 
 
Helene 
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Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2015/16 

 

Generalforsamling 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så sluttede vores første sæson som seniorformænd. Mikkel og jeg tog 

initiativet sidste sommer til at overtage seniorformandsposten fra Cas-

per. 

Det har været en super spændende sæson, og vi vil gerne sige mange 

gange tak til bestyrelsen for at være tålmodige med os og virkelig hjælpe 

med alle de problemer vi end måtte have. Der har været meget, så tusin-

de tak det har virkelig gjort det hele lettere. 

 

Vi har mange tiltag i posen og vi har allerede udrullet mange af vores til-

tag. 

Vi lancerede konceptet månedens spiller i seniorafdelingen tilbage ved 

sæsonstart, her skulle hver måned én spiller nomineres. Efter sidste spil-

lede holdkamp ville vi så kåre årets spiller. 

Månedens spiller blev kåret af Frank i samråd med Mikkel og jeg. Hvor 

årets spiller blev kåret af spillerne selv ud fra anonym afstemning. De 6 

nominerede til årets spiller var Amanda, Peter, Øster, Isabell, Lisa og Ni-

colas. Heraf løb Amanda med en sejr på hele 60% af stemmerne. 

 

Vi lagde målsætningen for vores tre hold at vores andet- og tredjehold 

skulle rykke op og vores førstehold skulle overleve i Københavnsserien. 

Sidste sæson rykkedes vores førstehold op i Københavnsserien for første 

gange i mange år, så her var vi super spændte på hvordan det ville gå til. 
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Vi startede meget vakkelvornt ud, men som sæsonen gik spillede vi os 

mere og mere ind i de forskellige holdkampe. Vi endte desværre i ned-

rykningsspillet, men her viste vi at det er slet ikke her vi hører til, vi 

vandt alle 4 holdkampe og endte dermed på en førsteplads i nedryk-

ningsspillet, den står derfor på Københavnsserien for førsteholdet igen 

næste sæson. 

Andetholdet blev desværre tvangs nedrykket sidste sæson, men vi tog 

det med oprejst pande og spillede sæsonen igennem med en masse sejre 

og vi rykker derfor op i serie 2 igen hvor vi hører til. 

Vores tredjehold rykkede ned sidste sæson til serie 4, men her viste vi 

også at vi heller ikke hører til og efter en masse sejre endte vi nummer et 

i puljen og dermed stod den på oprykning. 

Vi vil gerne sige tak til de veteraner og motionister der glædeligt har stil-

let op for at hjælpe os med at stille hold og selvfølgelig vinde holdkampe-

ne. Det er virkelig værdsat. 

 

Der er lidt ændringer på vores trænerside næste sæson. Frank som har 

været vores hovedtræner igennem mange år går over og bliver vores 

torsdagstræner, det betød så vi skulle ud og finde en ny træner. Det lyk-

kedes vi med, og vi kan stolt præsentere vi har skrevet under med Jeppe 

Ludvigsen som ny hovedtræner i seniorafdelingen. En træner der har 

trænet utroligt mange spillere på eliteniveau og virkelig har den erfaring 

vi har brug for, for at tage næste ryk. Vi har store forventninger til Jeppe 

og vi glæder os helt vildt til at komme i gang næste sæson. 

 

Vi har denne sæson fået nogle af Helenes ældste unge piger & drenge op 

på seniortræningen og de har virkelig vist fremskridt allerede denne sæ-

son. De gør det super godt og knokler bare på. De har spillet stort set alle 

tredjeholdskampe hos seniorerne, super flot gåpåmod. 

Mange af dem tager på efterskole næste sæson, så vi venter spændt når 

de vender tilbage for at se deres udvikling. 

 

Phillip 
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Beretning veteranafdelingen 2015/16 
 
 
 
Generalforsamlingen 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Først vil jeg byde alle nye spillere i veteranafdelingen rigtig hjertelig 
velkommen.  
Håber i alle føler jer vel modtaget.    
 
Sæsonen 2015/16 er i veteranafdelingen forløbet rigtig godt. Det ser 
ud til at 4 ud af 8 hold rykker op hvilket må siges at være godkendt. 
Selvom der fra nogle spillere har været et ønske om at vi burde have 
flere hold tilmeldt turneringen, så fortsætter vi i næste sæson med de 
samme 8 hold som i den netop afsluttede sæson.   
 
2. veteranerne vandt som det eneste hold deres række, hvorimod alle 
andre oprykninger kommer fra 2. geled. 1. veteranerne skal for første 
gang i klubbens historie op i den fornemmeste række ”Eliterækken” for 
at prøve kræfter med forhenværende All England og verdensmestre, 
så mon ikke de har fået hænderne fulde!  
 
Generelt syntes jeg vi har en god, hyggelig og afslappet stemning på 
vores træninger samt  ved holdkampene. Vi har nogle spillere som 
mener at de er fejlplaceret træningsmæssigt samt ikke har spillet det 
antal kampe, på netop de hold, som de selv mener de burde spille på. 
Selvfølgelig kan en veteranafdelings holdsætning altid diskuteres og vi 
kan måske også godt ind imellem stille lidt ”skarpere” op i nogle af 
holdkampene, men generelt er min holdning at vi i en afdeling som 
vores skal sørge for at det sociale og hyggelige islæt ikke helt forsvin-
der, samt at vi kører med et antal spillere pr. hold som giver tålelige 
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arbejds-betingelser for vores hårdt prøvede holdledere.     
 
Personligt mener jeg dog ikke der er så meget at gøre ved det men 
blot konstatere at vores holdledere har sørget for at de fleste af afde-
lingens 57 spillere alle har været ude og spille kampe til glæde for bå-
de spillerne og klubben. Så mon det ikke alt i alt går nogenlunde? 
 
For at vores 8 veteranhold kan hænge sammen kræver det engagere-
de frivillige holdledere som alle arbejder stenhårdt for at alle i videst 
muligt omfang kommer ud og spille holdkampe. Det har vi, og mange, 
mange tak for jeres ildhu med at få skrabet spillere sammen så vi 
”næsten” altid stiller med fuldt hold.   
 
Måske er det den ovennævnte utilfredshed med VSU der skal bane 
vejen for at vi på generalforsamlingen 2016 vælger en ny og visionær 
veteran formand til at føre afdelingen videre?  
 
Slutteligt vil jeg som vanligt takke Julefrokostgrillfestudvalget, statistik 
Ove, Oste m/k-erne samt  alle andre som yder en frivillig indsats i 
HB2000 for at få tingene til at hænge sammen. 
 
Rigtig god sommer. 
Leif/VSU 
 

Beretning fra Turneringsmotionisterne 2015/2016 
 
Generalforsamling 2016 
 
 
 
 
 
 
På vores backingmøde sidste sommer, havde vi 
store udfordringer med at få sat hold, vi havde 
ikke spiller til det antal hold vi plejede at tilmelde 
turneringen under DGI, så det blev besluttet at 
tilmelde 2 mix hold og 1 herrehold til turneringen. Da vi havde mangel på 
spillere, blev det besluttet at lave brutto trupper til mixholdene, for alle skulle 
have mulighed for at komme ud og spille kampe. Det resulterede i at den fa-
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ste makker man før havde, den var man ikke sikker på, hvis man ikke skulle 
spille alle holdkampene. Så der var delte meninger om det var den rigtige 
løsning vi havde valgt, men vi er enig om at nu er den metode afprøvet. 
 Vi blev ikke højt placeret i turneringen, 1 holdet sluttet i midten i rækken, 2 
holdet sluttede i bunden af rækken, men havde nogle rigtige gode kampe, 
som desværre ikke faldt ud til vores fordel. Herreholdet fik store klø, hvor det 
var første holds spiller der spillede på holdet i sidste sæson, var det mange af 
vores nye herrespiller som spillede kampene i denne sæson, og de fik klø, og 
sluttede i nederste del af rækken. Men de tabte ikke modet og lysten af den 
grund, de kommer hver tirsdag hvor de giver den gas til træningen, og det er 
dejligt at se. 
Vi har fået tilgang af spiller i denne sæson, både herre og damespiller, dog 
flest damer, hvilket vi er rigtig glad for, da det er spiller som kan spille bad-
minton, og som har været med til at give træningen på damesiden mere lige 
kampe. Så en tilgang på 5 – 6 herre spiller yderligere med badminton erfa-
ring, vil være et stort ønske. 
Til trods for banerne om tirsdagen, ikke altid har været fyldt ud, og det nogen 
gang har været lidt rodet hvem der skulle spille kampe, og hvilken makker 
der skulle spilles med, så er der en, som ikke har vist han har mistet modet, 
men altid givet udtryk for at han er glad for at komme om tirsdag og syntes 
han kan gøre en forskel, det er vores træner Ole. Du har været trækplaster for 
de fleste spiller, også selv om den til tider hårde træning gør os noget møre, 
og der måske ikke altid er tænkt over gennemsnitsalderen i afdelingen, men 
dejligt at se, at man deltager på det plan man kan. Tak for den store indsats 
du har lagt i motionistafdelingen, den sætter vi alle stor pris på. 
Motionisterne har ud over holdturneringen deltaget i Hvidovre cup, med 
mange gode resultater, samt deltaget i pool cup i Værløse hvor HB2000 også 
tog præmier. Og som de fleste har vi været godt repræsenteret ved de nylig 
overstået klubmesterskaber, hvor vi ud over mange rigtige gode kampe og 
resultater kan bryste os af et par klubmester i veteran rækken. Stort tillykke 
skal lyde til alle spiller med de flotte placeringer. 
Ud over vores succes med første tirsdag i måneden hygge, har vi afholdt vo-
res traditionsrige julefrokost, hvor vores spirill skulle gives videre. Det var 
Kisser som skulle give den videre, men da hun har skiftet afdeling, og derfor 
ikke deltog, blev den givet videre en tirsdag hvor vi hyggede. Det var ikke 
kun en person hun havde tiltænkt den, men et par, som hun syntes har gjorte 
et stort stykke arbejde for HB200 og ikke mindst for motionistafdelingen. 
Finn og undertegnet fik den, og vi takker for de rosende ord. 
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Til slut vil jeg her i min sidste beretning, sige tak for godt samarbejde til be-
styrelsen, samt til alle i motionistafdelingen og fortsæt med at være, med til at 
gøre motionistafdelingen til den fantastiske afdeling den er. 
 Også vil jeg her give teten videre til den nye formand for turneringsmotioni-
sterne. 
 
God sommer til alle i HB2000 
 
Anette Ridal. 
 
 
 
Efter referaterne fremlagde kassereren, Jeanette  
klubbens regnskab. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ___________________________________ 
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KAMPJUBILARER 2016 
 
100  Kampe 
Lise Skovgaard 
Mikkel Grøn Olsen 
Ole Fritze 
Tina Stubberup 
 
 

200 Kampe 
Allan Løwe Christensen 
Hans Asmundsen 
Jens Juul 
 
 

300 Kampe 
Connie Hamp 
Lisa M Nielsen 
 
 

400 Kampe 
Jesper Hjerrild 
 
 

500 Kampe 
Helene Torsvad Jensen 
Ulla Grøn 
 
 

600 Kampe 
Lene de Blanck 

Til lykke ! 
 
En komplet statistik over spillede kampe, kan ses på www.HB2000.dk  
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Seniorafdelingen 

Holdkampe 

1. holdet 
Da nedrykningsspillet blev en realitet for førsteholdet, satte vi os det mål at vi skulle 
slutte nummer et. Det krævede 4 sejrer og det må vi sige førsteholdet leverede. Før-
steholdet spillede sig igennem hele nedrykningsspilet ubesejret. 
Vi startede ud mod Gladsaxe Søborg som vi på udebane vinder 11-2 over, rimelig 

overkommelig kamp. 
Næste opgave var Hvidovre på hjem-
mebane, det så på papiret ud til at bli-
ve den sværeste, men vi endte med at 
hive en 9-4 sejr hjem. 
Næstsidste opgave lød på Vanløse på 
udebane. Vanløse hallerne er ikke 
ligefrem egnet til badminton, så det 
var noget af en opgave vi kom på. Vi 
sled os til en sejr på 8-5. 
Slutteligt stod den på Frederiksberg 
FKIF som vi lå a point med på første-
pladsen. Her skulle det altså afgøres 
hvem der skulle ende med førsteplad-

sen. Vi viser virkelig vores styrke og vilje i denne kamp og trods skader undervejs 
ender vi med at hive en sejr på hele 10-3. Altså slutter vi på en førsteplads. 
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2. holdet 
2. holdet slutter på en andenplads. De sluttede desværre med et nederlag til Valby 
BC. Det er en modstander der har været ekstremt stabile hele gruppespillet igennem.  
 
Trods nederlag ender vi med at rykke op i serie 2 igen hvor vi hører til, super god 
indsats af alle spillere. 

 

 

 

 

 

 

3. holdet 
3. holdet manglede kun to kampe og nærmede sig den førsteplads som var det endeli-
ge mål nu oprykning var en realitet. Næstsidste kamp var en svær opgave mod FKIF 
på udebane. Holdet viser igen at de er hvor de skal være og nupper en 9-3 sejr. 
Slutteligt skulle de møde sidstepladsen Sct. Jørgen på udebane. På papiret en over-
kommelig opgave, men sådan skulle det ikke være. Vi mødte et yderst veloplagt hold 
og måtte se os besejret 7-5. Vi fik dog de 5 individuelle kampe som lige akkurat rakte 
til en førsteplads. Det betyder tredjeholdet er tilbage i serie 3 igen. 
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Årets spiller 
Så blev årets spiller i HB2000 kåret; sæsonen 15/16. Det skete ved anonym afstem-
ning spillerne imellem. 
Frank Johannsen fortalte omkring personens udvikling havde været den største sæso-
nen igennem, og personen har virkelig også udmærket sig i sine kampe til holdkam-
pene. 
Amanda Jensen blev kåret til årets spiller, hvilket vi alle var enige om var super for-
tjent. Hun har knoklet alle træninger igennem og altid givet sig fuldt ud til holdkam-
pene. Stort tillykke! 
 

Trænersituationen næste sæson 
Frank rykker over på torsdagstræningen efter eget ønske. Det betød vi skulle ud og 
finde en ny hovedtræner som kunne overtage mandags træningen. Vi er stolte af at 
kunne præsentere Jeppe Ludvigsen som ny mandags- og hovedtræner næste sæson. 
Til dem, der ikke kender Jeppe, kan følgende siges: 
- Han har læst idræt på Københavns Universitet 
- Han er en af landets højest uddannede trænere 
- Han har trænet nogle af Danmarks allerbedste ungdomsspillere igennem en årrække 
- Han har været en af hovedmændene bag Værløses berømte ungdomstræning i over 
8 år 
- Han har selv spillet i 1.division i mange år, og haft enkelte kampe i ligaen 
Vi har naturligvis forventningsafstemt med Jeppe. Han er godt klar over, at vi ikke er 
en eliteklub med medlemmer, som satser alt på badminton. 
Vi har store forventning til Jeppe og glæder os til at se hvor det hele bærer hen. 
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Klubmesterskaberne 2016 
Resultatliste 

 
 
     Række                Navn 
 ——————————————————————————- 
 HS Senior     A   1     Michael Goldmann  
 HS Senior     A   2     Phillip Stemann  
 HD Senior     A   1     Michael Goldmann - Nicolas Kistrup  
 HD Senior     A   2     Mikkel Grøn - Phillip Stemann  
 DS Senior     A   1     Amanda Jensen  
 DD Senior     A   1     Amanda Jensen - Charlotte Christensen  
 DD Senior     A   2     Helene Jensen - Lene De Blanck  
 MD Senior     A  1       Charlotte Christensen - Phillip Stemann  
 MD Senior     A   2     Nicolas Kistrup - Ulrikke Meinertsen  
 MD Senior     A   3     Amanda Jensen - Bjørn Klepsch  
 MD Senior     A   3     Charlotte Nyberg - Peter Porsdal  
 HS Senior     B   1     Flemming Brandt  
 HD Senior     B   1     Michael Øster -Thomas Willum Jensen  
 HD Senior     B   2     Henrik Lindby - Jesper Lindegaard  
 DS Senior     B   1     Annabell Steinmetz  
 MD Senior    B   1     Michael Øster - Vibeke Brask Kristoffersen  
 HD Veteran  A   1       Bjørn Klepsch - Frank Stabell  
 HD Veteran  A   2       Dariusz Dowhan - Ivan Kirknas  
 HD Veteran  B   1       Erling Blohm Nielsen - Henrik Hansen  
 HD Veteran  B   2       Michael Weile - Tony Leit  
 DD Veteran  B   1       Agata Smolarz - Helene Lorentsen  
 DD Veteran  B   2     Jeanette Blume - Vibeke Sehested  
 MD Veteran B   1        Henrik Hansen - Lise Skovgaard  
 MD Veteran B   2        Thomas Willum Jensen - Tina Stubberup  
 HD Veteran  C  1      Allan Løve Christensen - Bjarne Engstrøm 
 
En detaljeret resultatliste var for omfattende til at bringe her i bladet, men kan 
ses på klubbens hjemmeside www.HB2000.dk  
 
 
 

For at kunne bringe fotos i farve, er 
disse henvist til side 2 
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Konkurrencen 
Vi må desværre springe konkurrencen over i dette nummer. Men bare 
rolig, -vi kommer igen i næste nummer. 
 
Der var virkelig mange der havde løst tændstikregnestykket i sidste 
nummer. Det var lidt tricky, for der var faktisk to muligheder. Nemlig 
0+4=4 eller 8-4=4. Begge lige rigtige. 
 
Den heldige vinder er Tobias Bern Olsen som får sin præmie en af 
dagene. 
  
             ————————————————————— 
 

   

 

                    

Sponsorudvalg 
 
På generalforsamlingen blev der talt en del om sponsorer, og 
om muligheden for at opsætte reklamer i hallen.  
Efter nogen diskussion blev bestyrelsen opfordret til at ned-
sætte et udvalg, som kan undersøge reglerne for reklamer. 
Om klubben kan få indtægterne eller de skal gå i en pulje.  
 
Vi søger derfor nogle medlemmer, som vil deltage i et sådant 
udvalg, og i sidste ende kan være behjælpelige med at skaffe 
sponsorer. 
 
Er du interesseret, så henvend dig til formanden. 
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MINIt☺☺☺☺n NYT 
 
Så er endnu en sæson gået, og MINIton-holdet er stødt vokset og gået 
hen og blevet et stort hold med børn i alderen 3 til 7 år. I alt 15 glade 
børn og deres glade forældre eller bedsteforældre deltager i træningen, 
og som altid har vi det hyggeligt alle sammen og børnene får spillet 
badminton og leget. Vi har taget lidt stemningsbilleder fra en trænings-
gang i april, hvor der som sædvanlig blevet gået ihærdigt til den i hal-
len – billederne kan ses her i klubbladet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter sommerferien er der lidt ændringer på vej i forhold til træner-
situationen på MINIton-holdet, idet vi stopper som trænere. Vi håber 
på, at nogen vil overtage dette supervigtige drømmehold, da netop de 
små, unge HB2000-badmintonspillere er klubbens fremtid. Da der i 
skrivende stund ikke er fundet en løsning på trænersituationen, vil vi 
derfor benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for jobbet som MINI-
ton-træner: 

fortsættes... 
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”Hvis du vil møde engagerede børn og forældre søndag morgen, der 

har lyst til at lære at spille badminton og lege – og hvor der altid er 

positiv stemning og god energi, så er trænerjobbet på MINIton-holdet 

helt sikkert noget for dig. MINIton`erne  træner om søndagen i Præste-

mosehallen fra kl. 8.30-9.30. Hvis dette har din interesse, så kontakt 

endelig Pernille (tlf. 28706070) eller Ungdomsformand Helene (tlf. 

51919509). Der følger et vederlag med som træner”. 
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Vi vil slutte af og sige 1000 TAK for denne gang til Alfrida, Bertram, 
Bertram og Bertram, Tobias og Tobias, Jonas og Jonas, Madicken, 
Anton, Naja, Asger, Bertil, Laura og Ida og ikke mindst de store 
storebrødre Martin-hjælpetræner og Oscar, som har suppleret trænin-
gen på bedste vis.  Og så er der alle jer skønne forældre og bedstefor-
ældre, der hver gang har bakket op om træningen og været friske på 
diverse lege og mere eller mindre skøre aktiviteter. Tænk bare, at vi en 
søndag morgen fik alle som én til at sno og slange sig gennem hula-
hopringe….. 
 
I ønskes alle en god og solrig sommer, de bedste hilsner fra  
 
Nicolas og Pernille ☺☺ 

Skulle det være en  
flødebolle…. 



28 

Ungdommens klubmesterskaber 
 
Den 21. og 22. maj 2016 afholdt ungdommen klubmesterskab. Igen i 
år sponseret af Egerbyg. Med 48 kampe foran os, var alt klar til start 
om lørdagen, med Amanda og Peter ved dommerbordet, Kenneth i ca-
feen og Stefan som "løber".                                                                                                  
I alt 21 spillere var tilmeldt fra U11, U13 og U15 og det var kun dren-
ge, så der var lagt op til en rigtig "herre-turnering". Det var primært 
afviklingen af singler denne lørdag og jeg skal da lige sige, at der vir-
kelig blev gået til den. Der blev ikke givet et eneste point ved døren. 
Klokken henved 17 manglede vi stadig vi de sidste 3 singler, men vi 
blev enige om at flytte dem til søndag morgen. Der var nemlig nogle 
meget trætte ben på dette tidspunkt, som trængte til lidt hvile. Så søn-
dagen startede med afviklingen af disse 3 singler og så stod den ellers 
på doubler og finalekampe.  
 
U11 HS:  1.plads Noah Staal                                            
   2.plads Magnus Lopdrup      
   3.plads Emil Anton Sjølie                       
U13 HS:  1.plads Noah Tobiesen                                 
   2.plads Mikkel Andersen                                    
U13 HD:  1.plads Mikkel Andersen/Marcus Andersen    
   2.plads Bertram Harbo/Alfred Thomsen                                                                                
U15 HS:  1.plads Rasmus Sløk                                  
   2.plads Oliver Kirk                     
U15 HD:  1.plads Matias Ørnhof/Mathias Harbo      
   2.plads Oliver Kirk/William Olsen 
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På baggrund af trænernes vurdering, uddelte vi også pokaler til: 
Årets fighter: Noah Tobiesen                                                              
Årets kammerat:  Mikkel Andersen                                                         
Årets spiller: Mathias Harbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi havde også en erindringspokal til vinderne fra sidste år og det var i 
samme rækkefølge 
Victoria Broksø, Matias Ørnhof og Marcus Andersen 
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I år vandt vi holdturneringen i U13 D-rækken, så dette hold blev også 
hædret med medaljer fra forbundet for deres flotte indsats. Holdet har 
bestået af Martin Olsen, Alfred Thomsen, Bertram Harbo, Mikkel og 
Marcus Andersen og Noah Tobiesen. 
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Som formand ser jeg jo ikke spillerne regelmæssigt, så jeg blev meget 
overrasket over hvor meget spillerne har udviklet sig siden sidste me- 
sterskab for et år siden. Lækkert at se deres engagement og kampånd. 
Tak til alle for en dejlig weekend med mange spændende kampe.                                              
 
Helene 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 _____________________ 
 
 

Klubkalender 
 

Sommerlukning: 
 
Vi lukker den 25. juni og starter igen 1. august. 
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Her har du så et nyt HB2000 Posten i hånden. Det blev et ret 
så fyldigt nummer. 
Alene referaterne fra klubbens generalforsamling fylder 
godt. Men det er jo vigtigt stof. Generalforsamlingen var, 
heller ikke i år, et udpræget tilløbsstykke, så man må håbe og 

forvente at referaterne læses med interesse. Husk 
at det er vor alles klub, og det er også vigtigt hvad 
der sker udenfor den ugentlige træning eller den 
ugentlige spilletime. 
 
Skal andet fremhæves, er det den omstændighed 
at Nicolas og Pernille stopper som trænere for 
MINIton holdet. De små spillere som hver søndag 
morgen spiller og leger, og som forhåbentlig, på 
længere sigt, skal føre klubben videre. 
 
Var det noget at træde til ? 
 
Men ellers vil redaktionen bare ønske alle med-
lemmer…. 
 
 

En rigtig god sommer,  
og på gensyn i den nye sæson 
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