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Så skete det ! 1. senior rykkede op i Danmarksserien for første gang i klubbens historie.
Her er holdet. Bagerst: Phillip, Michael, Mikkel, Kenneth, Anders og Nicolas. Forrest:
Amanda, Charlotte, Lisa og Line.
Læs mere på side 20

Flot resultat for ungdommen
Ungdommen har, blandt en hel del turneringer, som det seneste deltaget i DMU. Der var 10 spillere med. De kom hjem med ikke mindre
end 2 gange guld, 5 gange sølv og én bronze.
De resterendes resultater har ligget i top-5 og en enkelt i top-15. Det
var ud af 40 deltagere
Det var virkelig resultater, som spillerne og afdelingen kan være stolt
af.

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.
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.september 2017

Udmeldelse skal ske skriftligt !

De 6 metalvindere med Peter som ”forligger”
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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.:

Formand:
John Berling

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

Motionister:
Jakob Madsen
21 39 78 21
jakob_b_madsen@yahoo.dk

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

21 45 14 18

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Madsen
21 39 78 21
jakob_b_madsen@yahoo.dk

Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000
i caféen tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.30
Afbud fra Phillip og Leif
(til stede var 11-12 personer udover bestyrelsen)
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.

Formanden aflægger beretning
Ungdomsformanden aflægger beretning
Seniorformanden aflægger beretning
Veteranformanden aflægger beretning
Motionistformanden aflægger beretning

3.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

4.

Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Erling B. Nielsen vedr. fællestræning for holdspillere

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson

Booking:
Ove Rasmussen

6.

Valg til bestyrelse
Følgende er på valg i ulige år:
Næstformand, Ole Perregaard – modtager genvalg
Kasserer, Jeanette Ingerslev – modtager genvalg
Seniorformand (SSU), Phillip Stemann - modtager genvalg
Ungdomsformand (USU-formand), Helene Jensen – modtager genvalg
Valg af motionistformand (MSU) for 1 år, da Jan Bjørnholt har valgt at udtræde af bestyrelsen midt i perioden – bestyrelsen foreslår Jakob Madsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg)
Formand: John Berling
Sekretær: Ulla Grøn
Veteranspilleudvalgsformand: Leif Magnussen

7.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Mikkel Grøn Olsen – modtager genvalg
Amanda Jensen – modtager genvalg

8.

Valg af 2 revisorer
Henning Nielsen – modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Lisa Niel
sen
Carsten Helmersen – modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslår Tina
Lougart

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
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9.

Valg af revisorsuppleant
Poul Petersen – modtager genvalg

10.

Eventuelt

Kommentar: Ulla kunne fortælle fra det nyligt afholdte Holdturneringsmøde i Københavnskredsen, at man var klar over, at veterankampene skulle starte senere i den
kommende sæson, dvs. omkring 1. oktober.
Beretning fra turneringsmotionisterne
Afd. klarede sig så godt i de to af tre rækker, at de kunne sende et hold til landsmesterskaberne, hvorfra de kom hjem med en bronzemedalje.

Ad 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Erling Maidstone, som blev valgt med applaus.
Erling takkede for valget og konstaterede at han havde modtaget indkaldelsen 1.
april, og dermed var den sket rettidigt.
Ad 2: Aflæggelse af beretninger
John aflagde formandens beretning for 2016-17 samt visioner for den kommende
sæson 2017-18.
Helene aflagde ungdomsafdelingens beretning
Mikkel aflagde seniorafdelingens beretning (i stedet for Phillip)
John aflagde veteranafdelingens beretning (i stedet for Leif)
Jakob, som i årets løb var trådt ind i bestyrelsen i stedet for Jan Bjørnholt, aflagde
motionistafdelingens beretning.
Formandens beretning og visioner
John fremhævede især som sæsonens højdepunkt, at vores 1. seniorhold rykkede op
fra Københavnsserien til Danmarksserien.
Af visioner for den kommende sæson vil vi fortsat arbejde på at give ungdommen
gode træningsvilkår samt arbejde for at få startet MiniTon igen, det kræver et par
voksne til at stå for det.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen.
Beretning fra ungdomsudvalget
Ingen kommentarer til Helenes beretning.

(De fem referater, i fuld længde, kan læses efter referatet)
Ad 3: Forelæggelse af regnskab
Jeanette fremlagde regnskabet, som var påtegnet af de to afgående revisorer, Henning
Nielsen og Carsten Helmersen, og nævnte bl.a. sponsortilskuddet på kr. 82.000. De
kr. 78.000 er fra Skat, som fordeler de penge, vi før fik direkte fra sponsorer, bl.a. fra
Sungame.
Det var et større beløb, end vi normalt har fået, men vi kan ikke indregne det i budgettet, da vi ikke på forhånd ved, hvad vi får.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Erling B. Nielsen vedr. fællestræning i weekenden for holdspillere, når
hallen ikke benyttes af andre. Se forslaget efter referatet.
Forslaget skal ikke godkendes, men der var enighed blandt de fremmødte om at arbejde på at indføre det.
Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson
Jeanette gennemgik budgettet, som blev godkendt.
Bl.a. nævnte hun et sponsortilskud fra Egerbyg på kr. 4.500, resten – kr. 30.000 fra
Skat.
Klubben har valgt at yde tilskud til klubdragter på kr. 43.450, som delvis tages fra
beløbet fra Skat.
Kontingentet for den kommende sæson fortsætter uændret.

Beretning fra seniorerne
I lyset af seniorafdelingens succes arbejder bestyrelsen på at få mere struktur og træningstid til afd., bl.a. en ekstra træningstid til B-træningen.
Spørgsmål: Kan vi forvente, at de nye spillere bliver i klubben?
Det mener Mikkel, og afdelingen håber stadig på ny tilgang.
Beretning fra veteranerne
John læser Leifs beretning, hvor han bl.a. nævner en noget kaotisk start på sæsonen,
idet turneringen startede tidligere end den plejer, og alle kampe lægges samme weekend.
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Ad 6: Valg til bestyrelsen
Erling Maidstone redegjorde for, hvem der er på valg (ulige år), nemlig:
Næstformand Ole Perregaard – villig til genvalg
Kasserer Jeanette Ingerslev – villig til genvalg
Seniorformand Phillip Stemann – villig til genvalg
Ungdomsformand Helene Jensen – villig til genvalg
Alle blev valgt med applaus for de næste to år.
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Desuden havde turneringsmotionisternes formand Jan Bjørnholt valgt at trække sig i
løbet af sæsonen – bestyrelsen foreslår Jakob Madsen.
Jakob blev valgt med applaus for 1 år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i år:
Formand: John Berling
Sekretær: Ulla Grøn
Veteranformand: Leif Magnussen

Træningen skal være en blanding af alle holdspillerne, som skal være indstillet på at
spille med andre end dem, de er vant til at spille med.
Når vi kender turneringsplanen for sæsonen og ved, hvornår der ikke spilles hjemmekampe, kan der sættes datoer og tidspunkter i kalenderen, så spillerne kan gå ind her
og se, hvilke dage der kan spilles.
Man betaler selv bolde.
——————————————————

Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Mikkel Grøn – villig til genvalg
Amanda Jensen – villig til genvalg
Begge blev valgt med applaus.

Her følger formanden og de fire afdelingers
beretninger til generalforsamlingen:

Ad 8: Valg af 2 revisorer
Henning Nielsen – ej villig til genvalg – bestyrelsen foreslår Lisa Nielsen
Carsten Helmersen – ej villig til genvalg – bestyrelsen foreslår Tina Lougart
Begge havde tilkendegivet med deres underskrift, at de modtog valg og blev valgt
med applaus.
Ad 9: Valg af revisorsuppleant
Poul Petersen – villig til genvalg.
Poul blev valgt med applaus.
Ad 10: Eventuelt
Som nævnt under budgettet, har bestyrelsen valgt at give tilskud til klubtøj, og John
gør opmærksom på, at bestilling skal være afgivet senest 31. maj.
Erling takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
John takkede Erling med en flaske for sin indsats som dirigent.
23. maj 2017
Referent
Ulla Grøn
—————————————
Forslag fra Erling B. Nielsen til generalforsamlingen 23.05.17:
Jeg vil foreslå, at man undersøger, om det er muligt at afholde fælles træning i de
weekender, der ikke spilles hjemmekampe, og hallen er til rådighed.
Begrundelse:
At holdspillerne på senior- veteran- og turneringsmotionist-træningerne er med til at
styrke fællesskabet i klubben, og samtidig udnytte den ledige halkapacitet.
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Formandens beretning for 2016-2017
Sæsonens højdepunkt må siges at være 1. seniorholds oprykning til Danmarksserien. I hele klubbens historie, der strækker sig tilbage til 1934, så er
første gang, vi er nået så langt med klubbens 1. hold. Vi har flere gange været
i Københavner Serien, men dette slår alt tidligere, så et meget stort tillykke til
seniorafdelingen og generelt til HB2000 for den præstation.
Den øvrige del af klubben har med enkelte undtagelser også klaret sig godt
med flere førstepladser og oprykninger specielt i ungdomsafdelingen og i
DGI afdelingen, der igen i år skulle deltage i landsmesterskaberne. En enkelt
oprykning i veteranafdelingen er det også blevet til.
Selvom, det nu er lidt over et år siden, at vi fik et nyt adgangssystem til
Præstemosehallen, så har det i årets løb givet nogle udfordringer. De er alle
blevet løst og det største problem pt. er nok medlemmernes evne til at huske
deres pinkoder.
En større udfordring har nok været hallens varme og ventilationssystem.
Tidspunktet for fyrets nedbrud var uheldigvis i vinterferieperioden og med
det kolde forår, vi har haft, så fik vi det ekstra meget at mærke helt frem til
starten af klubmesterskaberne. Først på dette tidspunkt var der blevet sat et
eksternt VVS firma på sagen. Det medførte, at vi fra 26. april igen fik varme
og ikke mindst varmt vand. Der er blevet skiftet mange enkeltdele i varme og
ventilationssystemet, men fyret er jo stadig 15 år gammelt og trænger nok til
en snarlig udskiftning.
Midt i arbejdet med varmesystemet er der blevet udført en fjernopkobling til
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fyret, så Hvidovre Kommune centralt kan styre varmen i hallen. Derfor var
der i flere dage efter reparationen stadigt køligt i hallen.
Økonomisk har vi også fået nogle udfordringer. I det kommende år arbejder
vi med et noget større underskud. Bestyrelsen har i den forbindelse måtte
gennemføre en række besparelser, men vi arbejder stadig med et noget stort
underskud. Vi har ikke ønsket at hæve kontingentet i år, men det kan blive
nødvendigt til næste år. Problemet er, at vi ikke ved, om vi får sponsorpenge,
hvor meget og hvor længe, men mere om dette under budgettet.
Ungdomstræningen blev i sæsonen flyttet/udvidet, hvilket vel må siges at
have været en succes, når vi ser på kampresultaterne. Det giver så nogle økonomiske reduktioner, idet vi har måtte tage banetid fra motionisterne, men det
må vi leve med, idet det var bestyrelsens opgave, at klare eftervirkningerne af
skolereformen.
Visioner 2017-2018
I den kommende sæson vil vi fortsat skulle arbejde på at give ungdommen
nogle gode træningsvilkår, idet klubbens eksistens i høj grad hviler på udviklingen af egne spillere.
Vi arbejder på at få genoprettet MiniTon, som tidligere var en stor succes,
men skal have nogle til at stå for dette arbejde.
Seniorholdets oprykningen til Danmarksserien vil selvfølgelig komme til at
stille større krav til klubben både træningsmæssigt og økonomisk, hvilket vi
kommer til at arbejde med i den kommende sæson. Seniorafdelingen har behov for mere træningstid og vi er nødt til løbende at justere deres træning for
at kunne bibringe dem det niveau, der skal til for i første omgang at fastholde
positionen i Danmarksserien.
Generelt for HB2000 skal vi fortsat arbejde for bredden og for at bevare og
styrke det sociale sammenhold.

Beretning fra ungdomsafdelingen sæsonen 2016-2017
Endnu en sæson er ved at være slut og jeg kan igen se tilbage på gode
resultater fra de unges side.
Medlemstallet har været stabilt, ca 45-50 spillere over hele sæsonen.
Og jeg kan sige, at vi nu har 5 piger i afdelingen mod 1 pige ved sæsonstart og det er jo lækkert.
Men vi har desværre ikke kunnet tilbyde Miniton i denne sæson, da der
ikke har været nogen forældre til at overtage tjansen efter Pernille og
Nicolas.
I forhold til udfordringerne med skolereformen, har trænere og spillere
fundet en plan for træningstidspunkter, så spillerne kan nå deres træning de forskellige dage.
Ud over grundtræningen, har de bedste spillere igen i denne sæson,
trænet både onsdage og fredage og det er begyndt at kaste gode resultater af sig.
Træningen har Peter P og Amanda stået for og de er utrolig ambitiøse
på vore spilleres vegne. Amanda har således dygtiggjort sig som træner, ved at have gennemført træneruddannelsen. Så vi har 2 meget
kompetente trænere, som spillerne er meget glade for.
Jeg er i slutningen på denne sæson begyndt at trække på nogle af forældrene, i forhold til at de involveres mere i de forskellige arrangementer, men også for at komme med input til hvad der skal ske i afdelingen -et eventudvalg. For det er svært for mig at bibeholde motivationen som formand, når jeg ikke længere selv har børn i afdelingen.
Turneringer
Kun 2 hold tilmeldte jeg til holdturneringen, et U13 C-hold og U15 Chold .
Vi vinder U13 C-rækken efter en finalekamp mod Vanløse, hvor vi
tæver dem 6-0. Et suverænt resultat.
U15 C-rækken vinder vi overbevisende med max point og en score på
36-0 altså ingen tabte kampe hele turneringen, og det var en række
med ialt 7 klubber tilmeldt !
Ellers har U13 og U15 spillerne været ude til en del turneringer og har
her gjort det rigtig flot. Senest til DMU, hvor vi havde 10 spillere med.

John Berling
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Her kom vi hjem med ikke mindre end 2 guld, 5 sølv og 1 bronze og
de resterende resultater har for de flestes vedkommende ligget i top 5
og en enkelt i top 15, men ud af 40 deltagere. Så det er da et resultat vi
kan være stolte af.

Seniorafdelingens beretning for sæsonen
2016/17

Arrangementer
Sæsonens første arrangement, var som de sidste 5 år, træningslejr og
her var vi tilbage i Herlufsholm, med Frank, Peter P og undertegnede.
Det blev som det plejer, en super sjov og mindeværdig lejr. Vi havde
igen 5 stk. ungseniorer med, så vi kunne fylde en hel hal.
Juleturneringen forløb også som den plejer, med Peter, Kenneth og
Stefan som hjælpere.
Vores klubmesterskab løb af stablen den 20.-21. maj med 27 deltagere,
hvilket ikke er så ringe endda, idet der pt. er 44 medlemmer i afdelingen. Det blev til så meget som 58 kampe over hele weekenden. Som
noget nyt, arrangerede et par forældre, en lille pizza-komsammen om
lørdagen, efter kampene. Super initiativ.

Så er sæsonen ved at gå på hæld og vores anden sæson som seniorformænd er nu ved at slutte. Det har været en ekstremt spændende sæson
med ny cheftræner og en helt fantastisk oprykning.

Sponsorpenge
Sponsor har denne sæson været EgerByg, som har været så gode, at
sende lidt penge efter ungdomsafdelingen. Så tak for det.
Sluttelig vil jeg sige tak til alle forældrene, som tager med til turneringer, det betyder alt, at I tager med spillerne.
Og speciel tak til holdlederne, for vi ville slet ikke have hold i holdturneringen, hvis det ikke var for jeres indsats.
Helene

Vi har denne sæson udrullet endnu flere tiltag. Blandt andet fik vi denne sæson en fantastisk træner i Jeppe Ludvigsen. Vi har været super
glade for samarbejdet med Jeppe Ludvigsen som desværre måtte slutte
efter allerede kun en sæson. Jeppe fik tilbudt et job i Greve som han
ikke kunne sige nej tak til. Alt held og lykke til Jeppe.
Igennem denne sæson har vi med bestyrelsen arbejdet på at skabe to btræninger om ugen i stedet for kun en som det er nu. Det ser ud til at
lykkes med en blød opstart.
Vi lagde målsætningen for vores tre hold at vores andet- og tredjehold
skulle ende i top 4 og vores førstehold skulle ende i oprykningsspillet i
Københavnsserien.
Vi startede ud som lyn og torden i Københavnsserien denne sæson. Nu
havde vi erfaring efter en sæson fra Københavnsserien og nye spillere
ankom til klubben der gjorde at vi endte som nummer 1 i grundspillet.
Dermed var målsætningen allerede indfriet halvt inde i sæsonen.
Der skete så efterfølgende det helt fantastiske at vi endte som nummer
3 i oprykningsspillet og sikrede os en oprykning til Danmarksserien.
Dette er første gang i klubbens historie vi har et hold så højt oppe.
Andetholdet opnåede målsætningen om top 4 i serie 2, det super ærgerlige er at vi ender som nummer 3, en individuel kamp fra at rykke op
til serie 1. Vi er oppe på hesten igen og håber på en oprykning for andetholdet næste sæson.
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Vores tredjehold endte desværre nummer 5 og var en enkelt plads fra
målsætningen. Det kan dog skyldes flere årsager, tredjeholdet har været lidt rodet i år, og det arbejder vi på at få redt ud til næste sæson.
Vi vil gerne sige tak til de veteraner og motionister der gladeligt har
stillet op for at hjælpe os med at stille hold og selvfølgelig vinde holdkampene. Det er virkelig værdsat.

over at alle kampe i første omgang bliver sat af Kredsen omkring 1. juni. Herefter har vi og vores i forvejen hårdt prøvede
frivillige Juni måned til at flytte vores hjemmekampe +- 1 uge i
Badminton People. Så begynder det egentlige flytteshow i Juli
måned, hvor vi og de andre klubber kan flytte nogle af de kampe
som klubberne indbyrdes kan blive enige om. Tænk lige over
det når i nyder jeres sommerferie med en kølig pilsner!

Som nævnt tidligere rykker Jeppe desværre til Greve. Derfor har vi
ansat Frank Johannsen som spillende træner. Det er et samarbejde vi
glæder os til at se hvordan forløber og hvad det kaster af sig.
Vi arbejder på at få det mest optimale ud af de kommende træninger.
Vi glæder os bare til at komme igang.

Til sæsonen 2017/18 har vi tilmeldt samme antal hold i samme
alders kategorier som i forrige sæson. Så må vi håbe at vi endnu engang kan få enderne til at nå sammen.

Phillip
———————————————

Veteranafdelingens beretning 2016/17

Sportsligt har vi klaret os rimeligt godt med en 2. plads og oprykning til 2. veteranerne. Rigtig glædeligt at vi igen kan gøre os
gældende i +40 rækkerne hvor det tidligere har været problematisk pga afdelingens efterhånden ”lidt høje” gennemsnitsalder.
Vores flagskib 1. veteranerne var lige oppe og vende i Eliterækken. Vi har dog måtte erkende at nok har HB2000 et stærkt 1.
veteran hold, men når der på den anden side af nettet står forhenværende Elite spillere har vi nået grænsen for vores styrke.
Velkommen tilbage i 1. serie!

Det forløbne år i veteranafdelingen føler jeg har været en noget
rodet forestilling pga af de runder som kredsen lægger turneringen efter. Det vil sige at mange af vores kampe bliver brokket
sammen i de samme week-ender med det resultat at det næsten er umuligt for vores hårdt prøvede holdledere at få alle hold
besat uden at det går ud over enkelte spillere, som så må spille
flere kampe i samme weekend eller i nogle tilfælde samme dag.

De andre hold er sluttet ca. midt i deres respektive rækker. Eneste afvigelse har været 3. 4. samt +50 1. holdet som måtte se
sig selv slutte nederst i tabellerne. Alle er dog blevet i deres respektive rækker. Alt i alt er vi alle kommet ud og har fået spillet
nogle gode og hyggelige kampe, hvilket jo er det det drejer sig
om i veteranafdelingen.

Det slider på holdlederne og spillerne bliver presset til det yderste hvilket i sidste ende ender op med et hav af skader. For at
undgå ovenstående prøver vi hvert år at få flyttet de kampe som
konflikter med andre begivenheder.

Som noget nyt havde Erling B fået os med i Vicklers Cup som er
en fuldblods hyggeturnering med deltagere fra flere klubber. Der
bliver hyggespillet og der er vist også lidt til ganen. Der var dog
ikke så stor tilslutning i år, men efter forlydender fra deltagerne
skulle det have været rigtig hyggeligt (og hårdt).

Jeg tror egentlig ikke at de spillere der brokker sig over den
”kvajede” måde de mener vi har programsat kampene på, er klar

Støt op om det der bliver arrangeret her tænker jeg på ovenstå-
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ende, Hvidovre Cup og vores klubmesterskaber som er en enestående mulighed for at mødes med andre badmintonspillere.
Det er lidt kedeligt at afdelingens Julefrokost og Grill turnering
ikke er blevet til noget. De gamle kræfter som tidligere har stået
for disse arangementer har sluppet tøjlerne lidt og nye må meget gerne træde til.
Måske skulle nogle at dem som har overskud til at brokke sig,
bruge lidt af energien på at stable noget på benene til glæde for
afdelingen!
Vi har småproblemer hen over sæsonen, men jeg mener stadig
at vi har en god veteran afdeling med en generel positiv holdning og en god frisk tone spillerne imellem. Bliv ved med det og
husk: Ros og smil smitter, sure miner forpester!
Til slut vil jeg takke alle de frivillige som lægger rigtig mange timer i klubben således at i som medlemmer, kan komme og dyrke jeres sport i vores hyggelige og virkelig gode faciliteter.
VSU/Leif

————————————

Beretning for turneringsmotionister 2016-17
Formand
Året startede med ny formand, Jan Bjørnholt, efter Anette trak sig tilbage
efter mange års tro tjeneste.
Tak til Anette for det store arbejde for turneringsmotionistafdelingen - Anette fortsætter heldigvis både i afdelingen samt med andre poster for klubben.
Jan har gjort et fint stykke arbejde, men måtte i foråret desværre trække sig
af personlige årsager, hvorefter næstformand Jakob B. Madsen har taget
over.
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Træningen
Der har været en smule afgang, men endnu mere tilgang, så vi i skrivende
stund er 34 tilknyttet afdelingen. Hovedparten af træningsaftnerne har vi
været mere end 20 til træningen, så der har generelt været fyldt godt op på
banerne.
Vi er som sædvanlig blevet udsat for hård træning af Ole - med opvarmning,
cirkeltræning, slagøvelser m.m. samt coaching i de efterfølgende spillerunder.
Turneringer
Vi har i årets løb i større eller mindre grad deltaget i forskellige turneringer:
Hvidovre Cup, Værløse Pool Cup, juleturnering samt naturligvis klubmesterskabet.
Holdturnering
Vi har i år deltaget med 3 hold i DGI-regi:
1. hold, 4+4 spillede i bedste serie, serie 1 og vandt alle kampe undtagen en
enkelt som blev uafgjort - og vandt dermed rækken.
2. hold, 4+4 spillede i serie 2+3 og vandt alle kampe undtagen mod Vallensbæk, som viste sig suveræn - det blev dermed til en sikker 2. plads.
3. hold spillede i nyoprettet 4+2 kategori. Der var kun en enkelt række i
denne kategori og det viste sig at niveauet var ret højt og vi endte med at
tabe alle kampene.
Det er lykkes at spille alle kampene undtagen en enkelt - vi har været stabile
til at møde op og gode til at hjælpe hinanden, når der har været afbud - der
har også et par gange været hjælp fra andre afdelinger.
Tak til hjælp udefra og tak til holdlederne for deres arbejde: Cecilie Svenningsen, Aksel Randlev og Jan Bøgeskov.
Landsmesterskaber
1. og 2. holdet kvalificerede sig med deres placeringer til landsmesterskaberne, som foregår over en weekend i Vejle.
Det lykkedes at stille med et enkelt hold bestående af en blanding af spillere
fra alle 3 hold.
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Vi startede med at tabe første kamp og skulle så møde Vallensbæk, hvor en
sejr ville give en plads i semifinalerne. Det endte med en gyser, hvor vi kæmpede os op fra 2-4 til 4-4 og et golden sæt skulle afgøre skæbnen. Vi satte
Eva Gottlieb og Johan Rose på banen og de fik kæmpet sig op efter at have
været bagud 11-6 og 18-12 til en sejr på 23-21. Dermed fik vi revanche over
Vallensbæk fra nederlaget tidligere på året.
Semifinalen blev tabt til de senere vindere og vi skulle i bronzekamp, som vi
vandt 6-2 og kan dermed kalde os for Danmarks 3. bedste 4+4 motionisthold!
Udover kampene havde vi en rigtig hyggelig tur, som er med til yderligere at
forstærke afdelingens sammenhold - også på tværs af den normale holdsammensætning.
Det sociale
Udover den månedlige tirsdagshygge, hvor vi stopper lidt før og fejrer månedens fødselarer har vi holdt en julefest og har planer om en sensommerfest
omkring sæsonstart.
Vores maskot/spiril blev ved julefesten givet til undertegnede sammen med
pæne ord fra Anette - tak for det.
Jakob B. Madsen,
fungerende turneringsmotionistformand

KAMPJUBILARER 2017
100 kampe
Bo Calstrup
Michael Øster
Peter Jørgensen
Ulrikke Meinertsen

200 kampe
Casper Andersen
Jane Meyer Jespersen
Jeanette Blume
Jørgen Voss

300 kampe
Ivan Kirkenæs
Lizzi Broz

400 kampe
Peter Porsdal

600 kampe
Michael de Blanck

700 kampe

Øvrig kampstatistik kan ses
på klubbens hjemmeside,
WWW.HB2000.DK

John Berling

800 kampe
Bjørn Bo Klepsch
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Seniorafdelingen
Så er vi ved så småt at afsluttende en forrygende sæson. Førsteholdet rykkede
op i Danmarksserien. Det er første gang i klubbens historie vi har et hold så
højt oppe, -super godt gået! Kæmpe cadeau til spillerne, som glæder sig
enormt til at folde sig ud i den nye række næste sæson.
Vi arbejder p.t. på at få to b-træninger om ugen. Så vi kan tilbyde alle spillere
to ugentlige træninger. Det bliver en blød opstart om torsdagen, og der følger
mere information.
Jeppe vores nye cheftræner denne sæson har desværre fået et trænerjob i Greve han ikke kunne sige nej til. Vi har derfor desværre taget afsked med ham.
I stedet har vi valgt at ansætte Frank Johannsen som spillende træner, og vi er
meget spændte på hvordan sæsonen hermed kommer til at forløbe.

Landsmesterskaberne for senior, motionist, veteran og 60+
Vejle den 6.-7. maj.
Persongalleri:
Jakob B. Madsen: Formand for turneringsmotionisterne med styr på Vejles infrastruktur, korttricks og kampprogram. Lægger mange kræfter i koordinering og har
misundelsesværdig Trivial Pursuit-viden.
Johan Rose: Frisk, ung familiefar med stort søvnbehov. Også rimeligt ferm til korttricks og afgørende sæt. Søvnbehov udsat til fordel for dansebehov.
Lars Rosenkilde: Vores allesammens dejlige maskot ”Lange Rosehilde”. Opnåede at
forbedre sit spil med 170 % da han begyndte at spille med økologiske appelsiner i
skoene.
Claus Steen Hansen: ”Det eneste der er smukkere end kærlighed mellem to mænd,
er kærlighed mellem 3 mænd.” Overraskede med storspil efter festligt bal.

Holdene
Tredjeholdet kæmpede fint med i serie 3 som vi rykkede op i denne sæson.
Målsætningen for sæsonen var en fjerdepladsen, det blev desværre ikke indfriet i det vi ender som nummer 5. Super ærgerligt, tredjeholdet har været en
lidt rodet affære denne sæson, og det er helt klart noget vi har fokus på at forbedre til næste sæson så vi måske lige kan løfte niveauet et nøk op.

Charlotte Nyberg: HB2000’s altid smilende og grinende indslag. Blev enig med Linette om, at det var smartest at de samlede hende op på Valby station…, eller Hvidovre
st.?... eller…Nakskov…??...

Andetholdet kæmpede lige så fint med, men i serie 2 som vi også rykkede op
i denne sæson. Vi endte som nummer tre, og da målsætningen hed en top 4
indfriede vi her målsætningen. Vi må desværre erkende vi håbede til det sidste på en andenplads. Vi var en individuel kamp fra at snuppe andenpladsen
og hermed en oprykning til serie 1. Derfor har vi allerede snakket om at målsætningen for næste sæson for andetholdet klart må hedde en oprykning til
serie 1.

Linette Vallesholm: ”Der er 800 meter” er Linettes standardsvar på afstandsspørgsmål (dog ikke på banen). Smugler gerne rødvin ned til fest fra hotelværelse. Højfrekvens-snorker, hvis snorkelyde ikke kan opfanges af det menneskelige øre.
Eva Gottlieb: Efterlod 3 børn i tårer og medbragte kanelgifler og chokolade i hele
badmintontasken. Fik fornærmet nogle Vallensbækspillere, så deres ellers muntre
tilgang til weekenden blev mindre munter efter mødet med ”Den Onde Dame”.

Førsteholdet endte med at rykke op til Danmarksserien efter en ekstrem
spændende afslutning hvor vi vinder 7-6 og SAIF på udebane. Vi skulle kun
bruge det ene point, og med to point sikrede vi oprykning til Danmarksserien.
Det er første gang i klubbens historie vi har et hold så højt oppe, det er super
fedt og helt vildt godt gået af spillere og trænere.
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.

Agata Smolarz: Havde styr på Frederikssund sammen med Linette, i en led holdkamp hvor vi kun vandt 2 kampe. Hang ud lørdag aften med Andreas Bo, hvor vi
andre tossede rundt til halbal.

Lørdag den 6. maj, rimeligt tidligt om morgenen, kørte 2 biler med nævnte persongalleri afsted mod Vejle. Turneringsmotionisternes 1. hold havde vundet rækken og
kvalificerede sig dermed til deltagelse i Landsmesterskaberne for Senior, Motionist,
Veteran og 60+ spillere i Vejle. Som det mundrette navn på mesterskaberne antyder, var der mange deltagere, 72 hold, så kampene blev spillet i 5 haller med 10
baner i hver.
Begge biler trillede ind på parkeringspladsen ca. en halv time før HB2000’s første
holdkamp skulle spilles kl. 10. Eftersom alle var mere eller mindre omklædte var vi
klar i hallen et kvarter før starttidspunkt. Ja, vi var endda klar før værterne var klar,

Se oprykningsholdet på forsiden
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der var lidt forvirring ved dommerbordet da vi spurgte efter slåbolde…. Det kom vist
lidt bag på dem, at vi åbenbart havde tænkt os at varme op.
Vi lagde ud med at tabe til Stenløse, men efter frokost kom vi stærkt tilbage. Først
lod vi Vallensbæk tro, at de havde styr på det ved en 4-2-føring. Så vandt vi begge
resterende kampe med hårdt arbejde og stor flid fra hhv. Agata/ Linette og Lars/
Claus. Til sidst skulle 4-4 resultatet afgøres ved et Golden Sæt, som vi valgte skulle
spilles af Johan og Eva, for at forvirre modstanderne mest muligt, da de havde mødt
Johan og Charlotte i holdkampens 1. mix. Stillingen var 11-6 til Vallensbæk da vi
byttede banehalvdel. Efter gode input fra holdet fik vi dog vendt spillet, og endte
med at vinde 23-21, til stor ærgrelse for Vallensbæk.
Pigernes 4-sengs værelse dannede rammen om en fantastisk hyggelig for-fest, inden
festmiddagen klokken 20. Der var øl i isterninger i håndvasken, korttricks og kollegiestemning inden vi gik hen til festen. Vi bemærkede en stærk bemanding af garderoben med i alt 4 jakker og en taske – som de 3 (??) garderobeansatte passede
grundigt på. Maden var fin, serveret på små, underkop-lignende tallerkener, og de
tre DJs i bandet Thunderpower serverede sprød musik hele aftenen. Også alle de
”kendte” jyske sanglege.

Holdturneringen for ungdommen
Så blev holdturneringen afgjort. Vi vandt begge de rækker vi stillede
op i.
U15 C vinder overlegent deres række med max point og uden at tabe
en eneste kamp.
Dog blev U13 C-rækken lidt anderledes, da der var 2 puljer i rækken.
Det betød, at vi skulle spille en finalekamp mod Vanløse, som var vinder af deres pulje.

U15 C

U13 C

Søndagens spil startede igen kl. 10, og forinden fik vi en overdådig morgenbuffet i
restauranten. Endnu engang startede vi med et nederlag, denne gang til Frederikssund. Den anden kamp var mod Holbæk, og selvom nogle af Holbækspillerne havde
et alternativt blik for banens streger, vandt vi og blev dermed bronzevindere.
Udover vores gode, velspillende hold, har vi flere bud på hvad der ledte os til en flot
bronzemedalje:
Den dejlige frokost om søndagen (pastasalat med ærter og majs og tørt
rugbrød)
Kombinationen af øl, vin, søvnmangel, fakta fra danskebjerge.dk og
KitKat.
Tak til alle i Club Vejle der gjorde turen fantastisk sjov! Håber vi kan gentage succesen en anden gang.

Finalekampen foregik på vores hjemmebane og det blev til en 6-0 sejer
til os. Vi vinder dermed rækken med max point . Og faktisk er det kun
Valby som har haft held til at vinde en kamp fra os gennem hele sæsonen.
Superflotte præstationer af begge hold.
Tillykke.
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Klubmesterskaberne for voksne spillere
-blev afholdt 24-28. april
Resultaterne kan ses på klubbens hjemmeside www.HB2000.dk. Da de
fylder ret meget i den valgte opstilling, har vi valgt ikke at bringe dem
her i bladet.

Konkurrencen

Ungdommens klubmesterskaber
Den 20-21. maj afholdt ungdomsafdelingen klubmesterskaber.
27 spillere var tilmeldt og jeg skal da lige love for at vi kom til at overvære
en masse super spændende kampe. Jeg for min del, fik se hvor meget mange
af spillerne har udviklet sig siden jeg sidst så dem spille, så hatten af for trænernes store andel i dette.
Da der ikke var nok tilmeldte i U13 HD rykkede disse til U15. Vi oprettede
en U9/11 række til de yngste og gjorde det til en række for både drenge og
piger. Og endelig oprettede vi en pigerække for de 3 piger, som gerne ville
spille, men som var fra forskellige aldersgrupper.
Nå men efter at have afviklet kampene om lørdagen, var der, som et nyt forældreinitiativ, fælles pizza spisning for de deltagere som kunne have lyst til
dette. 16 spillere deltog og det var super hyggeligt.

-springer vi let og elegant over denne gang, men er tilbage i næste
nummer.
Blandt indsenderne sidste gang er valgt en vinder. Det er
Jørgen B. Lund, der får sin præmie én af dagene.
—————————————

KLUBKALENDEREN
Pinsen: Hallen er lukket på helligdage
Den årlige klubfest: lørdag d. 17. juni i Lille Frihedens Selskabslokaler
Tilmelding på klubbens hjemmeside
Sommerlukning: Træningen slutter i år 30. juni og vi starter igen
mandag den 31. juli.
Kontoret er lukket i skolernes sommerferie 23. juni til 6. august og der
er ikke børne- og ungdomstræning i denne periode.
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Pizzahygge

Søndagen stod primært på doubler og finaler. Præmier og pokaler blev delt
ud til alle vindere:
U17 HS 1.plads: Nicolai Møllnitz
U17 HS 2.plads: William Olsen
U17 HD 1.plads:Noah Tobiesen/Oliver Kirk
U17HD 2.plads: Nicolai Møllnitz/William Olsen
U17 MiX 1.plads: Eva Simonsen/Nicolai Mølnitz
U17 Mix 2.plads: Laura Randskov/William Olsen
U15 HS 1.plads: Oliver Kirk
U15 HS 2.plads: Noah Tobiesen
U15 HD 1.plads: Mikkel Andersen/Marcus Andersen
U15 HD 2.plads: Martin Olsen/Bertram Harbo
U13 HS 1.plads: Mikkel Andersen
U13 HS 2.plads: Bertram Harbo
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U9/11 Single 1.plads: Jonas Kistrup
U9/11 Single 2.plsds: Marius Kirkegaard
U9/11 Double 1.plads: Jonas Kistrup/Tobias Olsen
U9/11 Double 2.plads: Isabella Wichmann/Ida Kistrup
Pigerækken 1.plads: Laura Randskov
Pigerækken 2.plads: Eva Simonsen
Pigerækken 3.plads: Amalie Jensen

HD U15

HD U17

Pigerækken

HD U17 finale

Point tæller

Årets spiller blev Oliver Kirk
Årets fighter blev Bertram Harbo
Årets kammerat blev Martin Olsen

U9 11 Single

U9 11 Double

Og der blev uddelt erindringspokaler til sidste sæsons
Årets spiller: Mathias Harbo, årets fighter: Noah Tobiesen og årets kammerat: Mikkel Andersen.
Og således fik vi afsluttet klubmesterskaberne.
Tak til hjælperne med at rulle tæpper sammen, flytte tællerstole, borde og
stole, pizza-holdet, dommerbordet med Amanda og Peter, Kenneth i cafeen
og alle jer pårørende som var med på sidelinjerne og var med til at give en
god stemning i hallen og cafeen.

Mesterskabernes yngste
deltager.
Ida U-9
Flere fotos
på bagsiden

Helene
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Flere fotos fra ungdommens klubmesterskaber

Årets
Fighter 2017

BAGSIDEN

Årets
Spiller 2017

Årets kammerat 2017

Erindringspokaler

HB 200 Posten’s redaktion
ønsker jer alle
en rigtig god sommer
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