ABC´s historie
1964-2002

Badminton i Avedøre fandt, de første år, sted i en afdeling af Avedøre
Idræts Forening.
Der var imidlertid nogle der syntes at afdelingen var for dyr i drift, hvorfor en kreds af
spillere satte sig sammen, og på en stiftende
generalforsamling den 27. oktober 1964 blev
ABC, Avedøre Badminton Klub dannet som
en selvstændig forening.
Carl Aarestrup var primus motor i stiftelsen,
og blev klubbens første formand. En post han
havde frem til 1974.
I den første tid havde man kun baner på
Avedøre Skole, hvor både træning og kampafvikling foregik. Der var kun et fælleshold i
Carl Aarestrup

starten, men efter
et år, lykkedes det
at få en lille ungdomsafdeling op at
stå.
Efter første år fik
klubben yderligere
tildelt spilletid på
Avedøre Kaserne.
Man mødtes ved
Også dengang blev der kæmpet. Her er glade vindere fra et
klubmesterskab

portvagten, og blev så med militæreskorte fulgt til kasernens gymnastiksal.
I de følgende 6
-7 år foregik
spillet rundt
omkring i de
nærliggende
skoler. I en
kortere periode
måtte man endda ty til en
boblehal i Glostrup (det var
dengang Avedøre hørte til
Glostrup kommune).
Flere vindere

Fra 1972 fik
klubben banetider
i Frydenhøjhallen, hvorved der
blev plads til både junior-, senior, motionist- og
veteranspillere.
Da Avedøre
Idrætscenter blev
indviet 1983,
havde man satset
kraftigt på banetider her. Tildelingen blev dog meget begrænset, og Men hvad er en klub, hvis man ikke kan jævnligt kan holde en
god fest ? Her gjaldt det ikke badminton, men gastronomi.

Frydenhøjhallen kom til at fungere som ABC´s hjemmebane indtil
2002.

Orla Pedersen

Elo Hansen

Klubbens formænd gennem årene har været:
Carl Aarestrup, 1964-1974
Verner Pensdorf, 1974-1978
Thorbjørn Madsen, 1978-1982
Orla Pedersen, 1982-1985 / 1986-1988
John Jepsen, 1985-1986
Elo Hansen 1988-1996 / 1999-2002
Bent Soelberg 1996-1999
Allerede i 1980 -erne var der visse kontakter mellem ABC, Avedøre
Badminton Club og HBTK, Hvidovre Badminton og Tennisklub, om
en eventuel sammenlægning. Men da begge klubber, på det tidspunkt,
”kørte godt”, var ingen nok rigtigt klar til projektet.
Og det var virkelig gode tider for ABC op gennem firserne. Der var
omkring 500 medlemmer, og der var endda planer om egen badmintonhal. Klubbens daværende formand, Orla Pedersen, lagde et stort arbejde i disse planer.

Men også dengang gik det op og ned med badmintonsporten. I 90-erne
gik det tilbage for ABC. Medlemstallet var faldende, og halplanerne
måtte skrinlægges.
I 1998 måtte seniorafdelingen lukke på grund af manglende spillere, og
ungdomsafdelingen hang i en tynd tråd. Samtidig var det meget vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen.
Omkring år 2000 blev forhandlingerne om sammenlægning med
HBTK taget op igen. Også HBTK havde, i nogen tid, været plaget af
faldende medlemstal, og havde sikkert mærket de samme problemer
som ABC.
Efter nogen tids forhandling om en fusion, blev dette en realitet i 2002,
hvor den nye klub, HB 2000 – Hvidovre Badminton, blev dannet på en
stiftende generalforsamling i januar. Sammenlægningen var effektiv
fra 1. juni 2002.
Det var ABC´s sidste formand, Elo Hansen, der var primus motor i
projektet, og han fortsatte da også som første formand i HB 2000.
Fusionen faldt tidsmæssig sammen med opførelsen af kommunens nye
badmintonhal, Præstemosehallen. HB 2000 var heldig at få tildelt så
mange banetider her, at Præstemosehallen blev klubbens væsentligste
spillested og dermed at regne som klubbens hjemmebane.
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