
  

 Årgang 56                       Januar 2023                                Nr. 1

I dette nummer blandt andet: 

Ungdommens juleturnering 

Spændende konkurrence 

Nyt fra afdelingerne 

Denne gang er ungdommen kommet på forsiden. Her er det mandagsholdet. 
Læs mere om de dygtige ungdomshold  og deres trænere på side  6. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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I december blev der afholdt JULEBANKO 
Amanda og Ulrikke havde gjort  et stort arbejde for at skaffe fine 
sponsorpræmier. 
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Hvidovre Badminton - HB 2000 
HB 2000 Posten 
Redaktion: 

Poul Petersen (ansv.) 

Strøbyholm 34 

2650 Hvidovre 

E-mail: sunpope@gmail.com 

 

Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 

Formatet helst som ”Word”       
uden specielle formateringer. Brug 
en ”gængs” skrifttype. 

Evt. fotos bedes vedhæftet sepa-
rat  og ikke indsat i dokumentfilen. 

Formatet helst JPG 

 

Deadline for næste nummer:  

15. april 2023 

Tryk: 

Klubben 
Adresse: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 A 

2650 Hvidovre 

 

OBS ! 

Kontoret har ikke faste åbnings-
tider 

Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling og 
lign. skal ske pr. e-mail.  

Klubbens e-mail er altid åben: 

HB2000@HB2000.dk 

Ændring af adresse, tlf, mail, og  
kreditkortoplysninger skal man 
selv foretage i sin profil på 
klubbens hjemmeside: 

 www.HB2000.DK 
Webmaster:    

Jakob Madsen                     21 39 78 21           
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Bestyrelsen: 

Formand: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

Næstformand: 

 Morten Olsen               22 88 44 45 

       konsulentOlsen@hotmail.com                   

Sekretær: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Kasserer: 

Jeanette Ingerslev         21 45 14 18 

 

Bestyrelsesmedlem: 

Jakob Madsen                21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Helene Jensen               23 30 08 62 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

Peter Porsdal                25 40 51 83 

                                   ppors@live.dk 

Udvalgsformænd m.m.: 

Ungdomsformand: 

Helene Jensen               23 30 08 62 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Ungdoms-næstformand: 

Pernille Delberg            28 70 60 70 

         pernille.delberg@gmail.com 

Seniorerformand: 

Mads Feldvoss Olsen   20 94 97 64 

            madsolsenfeld@gmail.com 

Motionistformand: 

Jakob Madsen               21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Veteranformand: 

Peter Porsdal                 25 40 51 83   

                                    ppors@live.dk 

 

Banefordeling: 

Kontoret og udvalgsformændene           

 Klubbens kontaktpersoner 
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     Kære medlemmer 
 

Så kom vi om på den anden side af jul og nytår, og vi går 
imod lysere tider - i hvert fald på papiret. Det er ikke meget 
lys og sol, der har været i 2023 indtil videre, så det kan jo 
heldigvis nærmest kun blive bedre herfra. I forhold til den 
vedvarende kulde i hallen, ville jeg så uendeligt gerne kunne 
fortælle, at vi ligeledes går imod lysere tider. Men det kan 
jeg desværre ikke på nuværende tidspunkt. Der er stadig 
koldt, og det vides endnu ikke, hvornår det normaliserer sig. 
Jeg er i hyppig kontinuerlig dialog med kommunen, men det 
er åbenbart sværere end som så at få fikset. Så indtil videre 
er der desværre ikke så meget andet at gøre end at væbne 
sig med tålmodighed og huske det varme tøj, når man skal i 
hallen. Vinterbadning vokser voldsomt i popularitet for ti-

den. Måske "vinterbadminton" er det nye  

Med ønsket om et godt 2023 ! 

Venlig hilsen 

Mikkel Grøn 



6 

 

Her er vi, os fra                       
ungdomsafdelingen 
Stemningsbilleder fra ungdomstræningen mandag, tirsdag og torsdag, hvor også 
nye spillere er kommet til siden sommerferien.  

Trænerstaben denne sæson består af Oliver, Martin, Noah, Silke, Peter, Amanda, 
Tobias og Jonas - derudover assisterer Pernille om mandagen, og tirsdag og torsdag 
er vi heldige at Ulrik Jansen fra DBF coacher trænerne. 

 

  

Ungdomstræningen ligger på disse tidspunkter: 

Mandag kl. 16-18 

Tirsdag kl. 15-17 

Onsdag kl. 16-18 

Torsdag kl. 16-18 

Fredag kl. 16-18 

 

Ved eventuelle spørgsmål eller andet kan I kontakte: 

Helene (ungdomsformand): lunnerthtj@hotmail.com eller tlf. 23300862 

Pernille (næstformand): pernille.delberg@gmail.com eller tlf. 28706070 
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           Torsdags-træningen                     

 

          Tirsdags-træningen Mandags-holdet er på forsiden 
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Juleturnering i Ungdomsafdelingen 

Fredag d. 2. december blev der afholdt juleturnering for ungdomsspillerne. En po-
pulær tradition i klubben, og over 30 spillere havde tilmeldt sig. Der var arrangeret 
en alternativ og sjov turnering, hvor spillerne var inddelt i fire hold og dystede på 
banerne. Hallen blev varmet godt op af de unge mennesker, og efterfølgende var 
der julehygge i Cafeen med æbleskiver og alt hvad dertil hører. Der var præmie-
overrækkelse til de fire hold med spændende pakker til alle. 

Tak til trænerstaben for jeres engagement og for at gøre det til en hyggelig dag for 
spillerne - og også tak til alle de friske og glade ungdomsspillere, som udover at give 
den gas på banerne også var med til at skabe god stemning så alle - både nye og 
gamle spillere - fik en god oplevelse. 

 

 

 

Årets vinder 2022 af Juleturnering: 
Jonas, Frida, Frida, Xander, Dong, Car-
los og Oliver 

Årets nummer 2 i juleturneringen: 
Emma, Amalie, Eline, Kasper, Gu-
stav, Astor, Katharina og Evy 
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Årets nummer 3: Sofie, Rasmus, Mini, 
Gustav, Daniella, Alfred, Maja og Sarah 

En flot 4. plads gik til: Isabella, Ida, 
Angela, Viktor, Anna, Thorbjørn, Eva 
og Emil 

Vores super trænere med et 
strejf af jul: Oliver, Silke, Peter, 
Martin og Noah  

Der er flere billeder på side 
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HOLDKAMPE i Ungdomsafdelingen 
HB2000 Ungdom stiller i denne sæson med ét hold i U15-rækken, og i skrivende 
stund ligger holdet nummer 2 i deres række kun overgået af Skovshoved.  

Holdet består af Tobias Bern Olsen, Ida Delberg Kistrup, Alfred Holmetoft, Jonas 
Delberg Kistrup og Gustav Alban. Birgitte er holdleder og sørger for at vi får stillet 
godt op til alle kampe. 

 

Kampene er indtil videre forløbet på denne måde: 

HB2000 mod Skovshoved 4:  4-3 til HB2000, hvor vi vandt i golden set 

HB2000 mod Charlottenlund 1:  4-3 til Charlottenlund 

HB2000 mod Rødovre: 4-2 til HB2000 

HB2000 mod Charlottenlund 1: 6-0 til HB2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der venter flere kampe i holdturneringen efter juleferien - 
og vi er klar! 
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Kom og vær med i HB2000-Ungdom 

Sæt kryds i kalenderen…… 

 

5. februar 2023 har vi ”Åben Hal” for alle ungdomsspillere. Kom i hal-

len og hav en sjov og hyggelig dag med alle de andre ungdomsspillere fra klubben.  I 
får mere at vide på træningen om dette arrangement. 

 

5. marts 2023 er der ”Familie Fjer”. Her er ungdomsspilleren makker 

med sin far/mor eller en anden voksen fra familien - og spiller mod andre par. Info 
gives i det nye år men glæd jer! 

 

26. marts 2023 er der igen ”Åben hal” men denne gang også for 

gæster. Har du en kammerat, der kunne tænke sig at prøve at spille badminton? 
Hallen åbnes op så andre børn og unge oplever alt det gode vi har i HB2000. 

 

22. og 23. april 2023 har vi ”Klubmesterskab”. Prøv dig selv af til 

den årlige begivenhed og få en masse gode og spændende kampe mod dine klub-
kammerater. Vi ser frem til en masse tilmeldinger i år, hvor der også uddeles poka-
ler for Årets Fighter, Årets kammerater mm. 
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Veteranafdelingen: 
Da Hans valgte at stoppe efter mange år som formand, som 
han har gjort utroligt godt, har jeg haft mit første halvår som for-
mand. 

  

Sæsonen  startede med at vi måtte revurdere A og B trupperne, 
da vi har fået en del tilgang fra Senior afdelingen, hvilket heldig-
vis blev taget godt imod af de fleste. Nogen valgte dog at søge 
til en anden afdeling i klubben og en enkelt valgte at melde sig 
ud. Hvilket selvfølgelig er ærgerligt, men de fleste blev trods alt i 
klubben  og er stadig en del af HB2000    

  

Træningerne er for det meste med godt fremmøde, men jeg så 
godt der mødte lidt flere op på B træningen, da det jo gør at der 
muligheder for at lave flere konstellationer i kampene. 

  

Holdkampene er godt i gang og vores mål inden sæsonen, var 
at både 40+ 1 og 2 rykkede op, da 40+ 1 rykkede ned, hvilket 
gjorde at 40+ 2 blev tvangsnedrykket. Indtil videre ser det ud til 
at lykkes, da begge hold fører rækken. 40+ 3 ligger på en 5. 
plads. 50+ 1 ligger på 7. pladsen, hvilket må siges at være god-
kendt, da målet var at vi skulle blive oppe, da vi var rykket op i 
øverste række. 50+ 2 ligger nummer syv og 60+ ligger nummer 
4. 

 Hermed mit første indlæg, hvor jeg samtidig vil benytte lejlighe-
den til at sige tak modtagelsen og for folks måde at være på,  
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både til træning og til kampe. En stor tak til holdledere for det 
store arbejde de udfører med at sætte hold og få det hele til at 
fungere. En speciel tak til Michael Øster for altid at være villig til 
at hjælpe mig. 

  

Husk vi er alle med til at gøre Veteran afdelingen et godt sted at 
være, ved at møde op til træning, kamp og de sociale arrange-
menter. 

Jeg ser frem til det næste halvår af sæsonen, med en masse 
glade spillere omkring mig. 

  

Med venlig hilsen 

Veteranformand Peter Porsdal 

                                       ———————— ———
——— 

 

 

 

 

Klubkalender 
Klubmesterskaberne:  uge 19 (8. - 12. Maj) 
Klubfest d. 13. Maj                                          
Generalforsamling d. 23. Maj 
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Tak for et dejligt 2022, fra Turneringsmotionisterne 

 

Det vil nok være naturligt for en sportsklub at bringe indlæg i klubbladet, der om-
handler holdenes resultater. Så det lægger vi lige ud med. Vi har nemlig 3 dejlige 
hold at prale med. 

4+4 holdet Team Belle Helene: Har spillet en enkelt kamp, som blev vundet stort 
over Karlslunde. Ikke nogen vildt spændende kamp, så vi tillod os endda at tabe to 
af kampene uden spil grundet skade. Vi ligger efter sigende nr. 2 efter Sorø, som har 
spillet 2 kampe. 

4+2 holdet Team Michaela er flyvende og har vundet alle 4 spillede kampe, flere af 
dem stort. 
Michaelas indianernavn er, af en eller anden mystisk grund, Danser Med Flag Under 
Fødderne. Det er muligvis fordi det går hendes hold så godt at hun danser rundt i 
flag. 

4-spiller-holdet Team Henrik blev tvangsoprykket til serie 1 da flere fra sidste sæ-
sons serie 1 var udgået. 
4 kampe, 2 sejre og en foreløbig 2. plads. Virkeligt flot klaret! 

Vi er stadig sociale en gang om måneden, og vi hylder også hinanden med en Spiril. 
Mette modtog i efteråret Spirillen, for sin altid dejlige positive væremåde og fordi 
hun tager styringen til opvarmningen når der er behov. Det er altid en fornøjelse at 
være omkring Mette, og vi håber at Spirillen sætter lige så meget pris på hende som 
vi gør. 

Derudover holder vi nogle dejlige fester. Julefrokosten med ca. 17 deltagere inklusiv 
en træner var en dejlig aften. Der blev bestilt mad og pyntet fint op og rengøringen 
blev også klaret i fællesskab. På den måde er det faktisk af og til lidt kedeligt at væ-
re skribent for afdelingen – der er ikke meget drama at berette om, nærmest kun 
gode ting og sjove, søde mennesker. 

Dagen efter julefrokosten var der julebanko i HB2000. Enkelte fra julefrokosten hav-
de tilmeldt sig, men måtte sende en avatar hen for at forsøge at vinde juleanden.  

God jul & godt nytår! 
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Og så til konkurrencen…. 
I sidste nummer gjaldt det noget talpusleri. Resultatet var 125 x 16. 

Blandt løsningerne er udtrukket Johnny Juliussen, som får sin præmie 
snarest. 

Denne gang gælder det et nyt ANAGRAM  

Byt om på bogstaverne i  dette mærkelige ord: 

                      CHODBLAMT 
og dan et nyt ord som er relateret til en badmintonkamp 

 Så kom i gang ,  det er ikke så svært ! 

 

 

 

 
Løsningen sender du på mail inden 1. marts til: 

sunpope@gmail.com 

Mærket LØSNING. 

Der er, som sædvanligt en præmie på højkant mellem de rigtige løs-
ninger. God fornøjelse ! 

Godt nytår 
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Vore sponsorer: 
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Nyt fra Seniorerne 
Kære alle medlemmer i HB2000. Som mange af jer nok er bekendt 
med, så har jeg overtaget seniorformandsposten efter Mikkel Grøn, 
der i stedet er blevet klubformand. Kort om mig selv, så påbegynder 
jeg min 3. sæson her i klubben, men har alligevel spillet i over 11 år. 

Vi er snart ved at være igennem denne sæson, i hvert fald for hvad 
der gælder afviklingen af seniorholdenes kampe. Sæsonen havde en 
ærgerlig start, og vi havde, ligesom sidste sæson ikke nok spillere til 
et 4. hold. Positivt er det at vores andre hold så har klaret det godt. I 
skrivende stund ligger  

3.holdet ligger på en meget flot 3. plads, og har gennem sæsonen le-
veret rigtig flotte resultater, hvor de har vundet fire ud seks kampe. 
De to eneste nederlag har desuden været til nr. 1 og 2 i pulje.  

For 2. holdets vedkommende har det været en mere eller mindre per-
fekt sæson. De ligger pt. nr. 1 i deres pulje, og har vundet alle de fem 
kampe der er spillet, og så endda kun med 3-0-sejre. Dette tyder på 
at 2. holdet meget vel kunne rykke op til næste sæson.  

1. holdet er klart det hold der har været mest udfordret. Her er det 
kun blevet til to ud af syv sejre. 1. holdet spiller i Danmarksserien, 
som lige nu er på vej ind i slutspillet. Desværre er de endt i nedryk-
ningsspillet, men dog er det ikke helt uden chancer for at de godt kan 
blive i Danmarksserien, da der er nogle rigtig spændende kampe i 
vente.  

Mads Feldvoss Olsen 
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Der er stadig gang i 60 plusserne 
60+ holdet  ”arvede” vi fra Avedøre Badminton ved sammenlægningen med HBTK 
omkring årtusindeskiftet. 

Tanken var at spillere fra veteranerne, som ikke længere var interesserede i at spille 
holdkampe, samt timespillere kunne overgå til dette hold. Eneste betingelse var at 
man var medlem af klubben og havde passeret de 60 år. 

Det blev et rigtigt hygge-
hold, hvor også det sociale 
samvær er vigtigt. 

Der var på et tidspunkt over 
30 på holdet ! 

Det er der desværre ikke 
mere. For tiden er der ca. 
20 deltagere, men med  
heldigvis stigende tendens. 

Spillet foregår med ca. 5 
kamprunder med skiftende 
modstandere og makkere. 

 

Det sociale er bl.a. kaffebordet efter kampene. Her fejrer man også, når et medlem 

runder et mere eller mindre ”skarpt hjørne”. 

 

Skulle dette have givet nogen lyst til at 
være med, så kontakt Henning Nielsen 
på 23 24 47 36 

      60+ hygge 

    To Fødselarer 
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Det var alt for denne gang 

Vi ønsker alle medlemmer et lykkeligt 2023 med 
mange, gode timer på banerne 
  


