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I dette nummer bl.a.:
Miniton
Julekonkurrence
Badmintonsportens dag
En sjælden fødselsdag

I lighed med sidste år, havde vi ”lånt” HVIDOVRE-C butikscenter på badmintonsportens dag. Det var meget vellykket. Læs mere inden i bladet.

Ulla Grøn havde 500-kamps jubilæum ved hjemmekampene
den 14. november.
Læs Veteranernes referat på side 15

Hvidovre Badminton - HB 2000

Ulla fik vin af afdelingen og blomster af holdet

Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf.. 36 78 80 19
E-post: HB2000@HB2000.dk

Tlf.: 36 78 74 58
E-post: posp@email.dk

Kontortid: tirsdag 18.30—19.30
På kontoret: Anette Ridal

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

Der er kun fast telefonbetjening i
kontortiden.

Billedfiler bedes sendt separat
og ikke indsat i dokumenter.

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

Deadline for næste nummer:
15. februar 2016

Ændring af adresse, tlf, mail, og
kreditkortoplysninger skal man
selv foretage i profilen på klubbens hjemmeside.

Tryk:

Formand Leif gratulerer
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RÅDHUS
TRYKKERIET

Klubbens kontaktpersoner
Bestyrelsen:
Formand:
John Berling

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

Udvalg m.m.:
36 49 19 81

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

51 74 90 01

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

Sekretær:
Ulla Grøn

50 50 68 74

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

36 47 33 24

Motionister:
Anette Ridal

24 63 25 87
ridal@webspeed.dk
Rikke Møller Pedersen 22 47 09 30
rikke.m@live.dk
Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

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

Booking:
Ove Rasmussen

36 49 75 45

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
51 91 95 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
Vi nærmere os nu hastigt julen og nytåret, hvilket betyder, at vi allerede er gennem halvdelen af endnu en spillesæson. I år holder vi åbent
de 3 hverdage, der er mellem jul og nytåret, så I er velkomne til at
komme og spille disse dage (se lukkedage på www.HB2000.dk og her
i bladet).
Flere af klubbens medlemmer har nok bemærket, at der har været ekstra pres på Præstemosehallen, hvilket skyldes branden i HBC-hallen,
hvorfor HBC har fået al den ledige kapacitet vi har haft, samt har været
klemt ind sammen med vores egen børne- og ungdomstræning. Det har
selvfølgelig givet lidt ekstra arbejde med løbende at få dette kordineret
og det har også givet noget mindre fleksibilitet, men generelt er det
dog blevet afviklet i god ro og orden. Pt. er der dog ikke noget, der tyder på, at HBC-hallen vil være færdig til 1. januar 2016, men at vi nok
skal et stykke ind i det nye år før HBC kan rykke tilbage i egen hal.
Vi står midt i en brydningstid og som jeg nævnte på generalforsamlingen, så ønsker jeg ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling (jeg har dog ikke noget imod at fortsætte bestyrelsesarbejdet). På det tidspunkt har jeg siddet i bestyrelsen uafbrudt siden 1982
og som formand for HB2000 i 10 år. Ulla, som er sekretær, har udtrykt
ønske om at stoppe, Anette ønsker at stoppe som banefordeler og Leif
stopper som VSU-formand. Endvidere har vores nye Café- bestyrer
bedt om, at vi finder en anden. På økonomisiden har vi også nogle udfordringer, men vi ser, om vi kan få dem løst på en acceptabel måde.
Fortsættes...
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Så I kan alle glæde jer til de mange tilbud, der er til klubbens mange
arbejdsopgaver. I må meget gerne melde jer i god tid til de ledige stil
linger, også så jeres evt. ønskejob ikke bliver taget for næsen af jer.
Blot henvend jer til bestyrelsen.

KLUBKALENDER

Vi har I et lille år anvendt MobilePay i cafeen, men som en privat konto. Vi måtte lige efter sommerferien stoppe denne konto, da det indbetalte beløb blev for stort. Vi fortsatte så frem til november på en anden
konto, men nu er vi blevet oprettet med en Business MobilePay konto,
så nu kører vi videre på vort oprindelige mobilnummer uden beløbsgrænse. Det koster os dog lidt gebyr.

28.november 2015

Juleturnering for ungdommen

02.december 2015

Juleturnering for voksne

Vi har lige nu problemer med vort adgangssystem og må nok se i øjnene, at vi inden for en overskuelig tid skal have et nyt system. Det vil
desværre blive mindre fleksibelt, idet det vil blive styret fra centralt
hold, men det må vi jo så lære at leve med.
Datoer for klubmesterskaber, afslutningsfest m.m. fremgår af vores
kalender på klubbens hjemmeside og her i bladet. Husk at marker datoerne i jeres private kalendere.
Vi arbejder pt. hårdt for at få indpasset børne- og ungdomstræningen
til skolereformen, men skolereformen betyder fortsat ændringer og vi
ved ikke helt endnu, om vi er nødt til at flytte træningen 1 time, så de
unge kan nå fra skole til træning. Det vil evt. betyde, at der enkelte dage kan blive motionisttræning fra 15-16.00 i stedet for 17-18.00. Vi
håber så, at der er nogle af vore ældre spillere, der kan spille i dette
tidlige tidsrum. Vi vil dog også se på, om vi kan få lavet aftaler med
Hvidovres skoler, så de unge kan nå til træning.

2015:

Hallen er lukket på helligdage, men åben for spil 28. 29. og
30. december

2016:
9.—13. maj 2016
Klubmesterskaber
på de nævnte dage er der lukket for timespil fra kl. 18,
bane 1 er lukket hele dagen
21.—22. maj 2016

Ungdommens klubmesterskaber

28. maj 2016

Klubfest for alle medlemmer

Jeg vil afslutningsvis ønske jer alle og jeres familier en rigtig God Jul
samt et Godt Nytår og på gensyn i det nye år.

John Berling
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MiniTon er stadig på banen i HB2000
Hvad laver man om søndagen klokken 8.30?
De fleste vil nok svare, at man er i gang med morgenkaffen og så småt tager hul på
dagen. Men svaret kan også være, at man spiller MiniTon i Præstemosehallen – og
det er vi faktisk en hel del, der gør hver søndag ☺
Vi har sendt et stemningsbillede af os friske børn og voksne fra en MiniTon-morgen,
lige inden vi tager fat på dagens opvarmning, slagøvelser, spil og lege.
Som altid er her god energi og stemning og set med træner-øjne kan vi ikke ønske os
bedre træningsforhold, hvis vi ser på de engagerede og søde mennesker, som fylder
hallen.

HB 2000 søger Cafébestyrer
Vi mangler en cafébestyrer til at lede vores café.
Funktionen omfatter ledelse af caféudvalget samt
indkøb og bestilling af drikkevarer og mad til caféens daglige drift samt udarbejdelse af vagt- og
bemandingsplaner.
Funktionen er ulønnet, men dog med et mindre
honorar samt nogle mindre ydelser.
Såfremt du skulle have lyst til i en kortere eller
længere periode at påtage dig dette arbejde, kan
du rette henvendelse til kontoret eller sende en
mail til HB2000@HB2000.dk for at få nærmere
oplysninger.

Vore sponsorer:
Der er stadig ledige pladser, så hvis nogen kender nogle børn, som ønsker at spille
MiniTon er man velkommen til at kontakte Pernille på tlf. 28706070 og høre nærmere.
MiniTon er for klubbens yngste spillere fra ca. 3-6 år, som er nybegyndere i badminton.

Sungame

Alle er velkomne – og stor stor tak til jer store og små, som troligt møder op hver søndag.
De bedste badmintonhilsner fra Nicolas og Pernille
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Seniorafdelingen
Holdkampe
1. holdet
1. holdet har haft en hård start i Københavnsserien uden en sejr før d. 15 november. 1. Holdet har dog også kun mødt de bedste hold i puljen og skal nu
til at møde de dårligere rangerede hold i puljen. 1. Holdet slog FBK 9-4 på
hjemmebane, og trækker derfor den første sejr i Københavnsserien i hus. 1.
Holdet kæmper en kamp hver gang der skal spilles kamp, for hver enkelt sæt
tæller. Vi skal spille nedryknings playoff til næste år og man får point med
over fra puljen alt efter hvor man ligger henne, derfor tæller hver lille sæt.

Hjemmehold

Udehold

Resultat

HB2000

Drive KBH

2-11

Vanløse

HB2000

9-4

HB2000

SAIF KBH

5-8

KMB2010

HB2000

8-5

HB2000

Frederiksberg

9-4

2. holdet
Andetholdet har på papiret ikke spillet nogle kampe endnu.
Målet for andetholdet er at vi skal rykke op igen efter vores uheldige nederykning sidste sæson.
Andetholdet spiller første kamp i serie 3 søndag d. 22/11 på hjemmebane
imod Charlottenlund, og kun sejr tæller.

3. holdet
Tredjeholdet har spillet to kampe og vundet begge kampe.
Målet for tredjeholdet er at vi skal rykke op igen efter vores uheldige nedrykning sidste sæson.

Tredjeholdet spiller deres tredje kamp i serie 4 søndag d. 22/11 på hjemmebane imod Tingbjerg, og kun en sejr tæller.
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Hjemmehold

Udehold

Resultat

HB2000

NBK Amager

8-4

Kbk KBH

HB2000

5-7

JULEKONKURRENCE
Af pladsgrunde kunne vi ikke bringe en konkurrence i sidste nummer.
Men vi skal da have den traditionelle julekonkurrence. Det drejer sig
om dette lille billede, med julemand + rensdyr.

Månedens spiller
September
Månedens spiller for September blev kåret, de tre nominerede var Amanda,
Isabell & Lisa.
Månedens spiller for September blev, Isabell Porsdal, stort tillykke!
Efter mange rosende ord, mange træninger hvor der er knoklet igennem og
meget andet, faldt valget herpå.
Endnu engang stort tillykke!

Hvor mange julemænd er kørende rundt omkring i bladet ?
Ham ovenfor skal ikke tælles med !

Oktober

Vi udtrækker vinderen blandt de rigtige svar, og ryster op med en præmie.

Månedens spiller for Oktober blev kåret, de tre nominerede var Michael
Øster, Amanda & Ivan.
Månedens spiller for Oktober blev, Michael Øster, stort tillykke!
Efter mange rosende ord, mange træninger hvor der er knoklet igennem og
højt humør, faldt valget herpå.
Endnu engang stort tillykke!

Skriv antallet og aflever kuponen på kontoret, i caféen, i postkassen
eller i redaktørens postkasse inden udgangen af januar.
Hvis du læser bladet på www.HB2000.dk, kan du selvfølgelig også
deltage i konkurrencen. Bare print siden ud og udfyld den.

Der er ……………. julebilleder i bladet
Navn………………………………………………………….

Video markedsføring
Vi har i samarbejde med Simone de Blanck lavet en video vi er startet på at
markedsføre klubben på. Hvis I gerne vil se videoen kan den finde på Youtube ved at søge på ”HB2000 Badminton”. Eller du kan finde den på vores Facebook, ”Hvidovre Badminton 2000 - HB2000”. Vi glæder os til i næste udgave af klubbladet til at fortælle om hvordan det går med markedsføring af
videoen.

Adresse……………………………………………………….

Seniorafdelingen
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Sidste nyt fra Veteranafdelingen
3. veteran spillede sæsonens anden kamp, som blev en gyserkamp mod Lyngby. Af de 12 kampe, gik de 7 af dem i 3
sæt. Det var en superflot indsats, vi alle ydede lørdag den
14.11. mod Lyngby, en virkelig hårdt tilkæmpet sejr på 7-5.
Af de 7 3-sæts kampe vinder vi de 5, herunder den allersidste kamp, som skulle afgøre, om vi vandt eller spillede uafgjort. Vi vandt den med de tætte cifre 19-21, 21-17, 26-24 og
dermed kampen.
Godt kæmpet Jannik og Per. Hvis vi havde haft en fidusbamse, var den gået til jer.
Den næste kamp skulle vi have spillet mod ABC, men de har
trukket deres hold, så den kamp er også vundet, men det er
knap så sjovt at få point på den måde. Derfor holder 3. veteran juleferie helt frem til 14. februar, dog kun fra kampe –
husk at komme til træning.
Ulla havde 500-kamps-jubilæum.I den anledning fik hun
blomster af sit hold – 3. veteran – og vin af afdelingen.
Til slut, god jul og godt nytår til alle.
Veteranerne
Der er et par billeder fra Ulla´s jubilæumskamp,
men da vi syntes at de skulle have ”farve på” er
de blevet henvist til side 2
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Badmintonsportens dag i Hvidovre
Stationscenter
Ungdomsspillere, Senior 1.holdsspillere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige medlemmer fra klubben var med til at
hjælpe til med at gøre Badmintonsportens Dag ved HB2000
i Hvidovre Centret til en dejlig, hyggelig og forhåbentlig
medlemsforøgende dag.
Der var blevet reklameret for arrangementet i Hvidovre Avis
og på opslag i selve centeret, så forudsætningerne for, at der
skulle dukke folk op, var opfyldt.
Dagen startede tidligt lørdag morgen med at bestyrelsesmedlemmerne mødtes og spiste morgenmad og fik snakket dagens opgaver igennem. Første opgave var at lave en badmintonbane midt på torvet i centeret. Der blev skubbet til nogle
kæmpe planter og sådan, og så gik Phillip og Mikkel ellers i
gang med malertapen. Det blev faktisk en rigtig fin bane,
med næsten de rigtige mål.

Da banen var på plads, gjorde ungdomsspillerne deres indtog
og gik i gang med at spille lidt og ”vise sig frem” for de for16

bipasserende handlende. Ud over spillerne på banen, var der
små konkurrencer uden for banen, hvor det blandt andet
gjaldt om at skyde bolde ned i en spand fra et par meters afstand. Der var vilde præmier, man kunne f.eks. vinde ketchere!

Uden for banen, havde bestyrelsesmedlemmerne også travlt
med alt det rent praktiske – Sørge for at alle de deltagende
havde vand og selvfølgelig slik, få gang i konkurrencer, uddele informationsfoldere om klubben, snakke med interesserede osv.
I løbet af dagen havde vi besøg af folk i alle aldre. Lige fra
små børn med deres forældre og/eller ældre søskende, til
teenagere og helt op til pensionister med rollator. Rigtig
mange ville gerne prøve enten at spille lidt på banen eller
konkurrencerne. Der blev gået til den, og mange fik sved på
panden. Vores dygtige ungdomsspillere hjalp de mindste
med at få styr på teknikken.
Fortsættes...
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Fødselaren fik
vin og en ketcher af ”guld”

Alt i alt var det en rigtig god dag, hvor alle deltagende ydede
et rigtig flot stykke arbejde for at promovere vores klub på
bedst mulig vis. Tak for en hyggelig lørdag, og vi ses igen til
næste år!
…………………………………

En rund fødselsdag af de sjældne
Her i klubben har vi en spiller som hedder Gunnar Christensen. Han
spillede i mange år hos motionisterne i ABC, Avedøre Badminton
Club. Efter sammenlægning af ABC og HBTK fortsatte Gunnar med at
spille på 60+ fredagsholdet, og det gør han stadig.
Men nu har Gunnar fejret sin 90 års fødselsdag, og at man stadig kan
være aktiv spiller i den alder, er vel et særsyn. Måske er det første gang
i klubbens historie.
Gunnar spiller sine 4-5 kampe hver fredag. Han siger selv, at han ikke
er så hurtig til bens, men Gunnars server og returneringer kan være
svære nok at strå model til.
Gunnars fødselsdag den 24. oktober, blev fejret i klubben med det udvidede kaffebord.
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Fødselsdagsstemning på 60+ holdet

En gratulant på besøg.
Hun hedder vistnok ERNA
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BAGSIDEN

Et ”snapshot” fra
60+ holdets fredagskampe.
Der gå´s til den på
alle baner !

Det var så nummer 4, og det sidste ”Posten” i dette kalenderår.
I lighed med sidste nummer, sender vi ikke ud med post, men
lægger bladene til afhentning i hallen. Det fungerede rimeligt
med september-nummeret og efter dette nummer skal vi beslutte om ordningen skal være permanent.
Men ellers spænder vi bredt i dette nummer, - også aldersmæssigt- fra Miniton til en 90-års fødselsdag.
I skrivende stund vælter sneen ned over os, og erindrer om
den forestående juletid og det nye år. Derfor siger redaktionen tak for året der gik, og ønsker alle medlemmer…

en glædelig jul
og et godt nyt år
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