
  

 Årgang 53                    December 2019                               Nr. 4 

I dette nummer bl.a.: 

Ungdommens juleturnering 

Nyt fra afdelingerne 

Hvidovre Cup 2020 

Træning er ikke kun hele tiden at slå bold. Her er turneringsmotionisterne 
midt i en anden disciplin. Læs mere om tirsdagstræningen inde i bladet. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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HJERTESTARTEREN 

Nogle har undret sig over hvor klubbens hjertestarter er blevet af. 
Den sad tidligere på væggen i hallen. 

Forklaringen er at starteren er flyttet udendørs, ifølge reglerne om at 
apparatet skal være tilgængelig for alle. Den sidder nu i et solidt, op-
varmet skab. 

Stedet er som vist på billedet, til venstre for indgangsdøren ud mod 
Præstemosen. 

Der er samtidig en tydelig skiltning. AED betyder Automatisk Ekstern 
Defibrillator.  
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Hvidovre Badminton - HB 2000 
HB 2000 Posten 
Redaktion: 

Poul Petersen (ansv.) 

Strøbyholm 34 

2650 Hvidovre 

Tlf.: 30 27 74 58 

E-post: sunpope@gmail.com 

 

Stof til bladet bedes leveret i elek-
tronisk form. 

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

Billeder bedes sendt som sepa-
rate filer og ikke indsat i doku-
menter. 

 

Deadline for næste nummer: 

15.februar 2020  

Klubben 
Kontoret: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 

2650 Hvidovre 

Tlf.. 36 78 80 19 

Der er kun fast telefonbetjening i 

kontortiden. 

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

Kontortid: onsdag  18.00—20.00  

Men kun i ulige ugenumre 

Klubbens E-mail er altid åben: 

HB2000@HB2000.dk 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt ! 

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

Formand: 

Ole Høg Perregaard      51 74 90 01 

Næstformand: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Sekretær: 

Simone De Blanck     26 33 49 06 

Kasserer: 

Jeanette Ingerslev         21 45 14 18 

Bestyrelsesmedlem: 

Jakob Madsen                21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Helene Jensen               26 19 53 09 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

Hans Asmussen             28 71 13 17 

                            monaasm@adr.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

Udvalg m.m.: 

Ungdom: 

Helene Jensen               26 19 53 09 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Seniorer: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

Motionister: 

Jakob Madsen               21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Veteraner: 

Hans Asmussen             28 71 13 17 

                     monaasm@adr.dk 

Banefordeling: 

Kontoret og udvalgsformændene           

Klubbens hjemmeside: 

www.HB2000.dk 
Webmaster:   Jakob Madsen               
      21 39 78 21           

 Klubbens kontaktpersoner 
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Formandens indlæg: 
 

Så er første halvdel af sæsonen 2019/2020 næsten gået og vi 
har umiddelbart flere ting at glæde os over. 

Vi er i skrivende stund 419 medlemmer men har flere på vej ind, 
så tallet vokser støt. 

Alle afdelinger melder om tilgang af spillere/medlemmer, så i 
forhold til den forgangne sæson, så er det næsten luksus at 
kunne sige, at vi på flere træninger må arbejde med oversidde-
re, da alle baner er fuldt belagte. 

Også på banelejesiden kan vi konstatere et væsentligt bedre 
billede end i sidste sæson på samme tid. Vi har dog stadig ledi-
ge timer at tilbyde eventuelle nye medlemmer så kom frisk eller 
giv gerne besked i jeres netværk, at I HB2000 kan man spille 
god badminton. 

Siden sidst har bestyrelsen konstitueret sig internt, så vi over-
holder vores forpligtelser. Vores suppleant Ulrikke er trådt ind 
som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem, så bestyrelsen nu er 
”fuldtallig”. 

Derudover har vi i bestyrelsen fået fordelt vores arbejdsopgaver 
mellem os. 
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Jeg vil i den forbindelse gerne sige tak til hele bestyrelsen for 
jeres imødekommenhed og flid i forhold til at drive klubben og 
de enkelte afdelinger. 

Energien har blandt andet været brugt på at få lavet en caféord-
ning, der i videst mulig omfang tilgodeser så mange af klubbens 
medlemmer som muligt. Jeanette og Helene bruger rigtig mange 
timer på at løse denne opgave men vi kan altid godt bruge flere 
hænder så tøv ikke med at henvende jer, hvis I vil bidrage

. 

Mikkel Grøn er blevet fast kontaktperson i dialogen med AIC og 
har bl.a. forestået, at nogle af de udfordringer, der har været 
med omklædningsrummene, indgangsdørene etc. er blevet løst. 
Derudover håber vi snart at have et højtaleranlæg installeret i 
hallen, så vi igen kan varme op til høj musik. 

Nu ser vi frem mod en dejlig julemåned, hvilket jo også indebæ-
rer hyggelige aktiviteter i hallen, juleturneringer og -frokoster i de 
enkelte afdelinger etc. 

Så med disse ord vil jeg – lidt på forhånd – ønske alle HB2000 
medlemmer en glædelig jul. 

  

Ole Høg Perregaard 
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Nyt fra Seniorerne 
 

I seniorafdelingen er vi nu, holdkampsmæssigt, lidt under 
halvvejs i sæsonen. Til denne sæson har vi tilmeldt et 4.hold 
for første gang i mange år. Dette skyldes en medlemstilgang, 
som gør, at vi nu har lukket for tilmelding på vores B-
træning og kun har plads til få nye på A-træningen. Dette 
må siges at være meget positivt, og vi håber, vi kan fasthol-
de alle spillere. Sidste sæson rykkede vores 1.hold og 3.hold 
op, og det har vist sig, at vores hold er kommet på noget af 
en opgave i år. Vores 1., 2. og 3.hold ligger næstsidst i deres 
puljer i henholdsvis Danmarksserien, Serie 1 og Serie 2, 
mens vores 4.hold, der stort set udelukkende består af lo-
vende ungdomsspillere, derimod har vist stor styrke og ligger 
på førstepladsen i deres pulje i Serie 4. Vi håber meget på, 
at vores tre øverste hold kan få skrabet nok point sammen 
til at kunne overleve i deres respektive rækker, og med lidt 
held, medvind og knap så mange skader/afbud, kan det helt 
sikkert lade sig gøre! 

 

Vi afholder i år afdelingens julefrokost lørdag den 25.januar. 
Denne er for alle de af seniorafdelingens medlemmer, der er 
fyldt 18 år. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Mere info 
om dette følger. 

 

Mikkel 
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JULEKONKURRENCEN 
I det foregående nummer skulle I gætte betydningen af lidt mærkelige 
eller gamle ord. Det var gået fint, men det havde også været fint med 
lidt flere løsninger. Vinder blev Helge Svendsen, som  får sin præmie  
snarest. 

Denne gang bliver I præsenteret for et såkaldt anagram, hvor det gæl-
der  om at bytte om på bogstaverne så de danner et  andet ord. Må-
ske er det svært, men i anledning af julen får I lidt hjælp. Der er tale 
om et arrangement, som man på denne årstid nok deltager i mindst 
én gang. 

Løsningen afleveres i Cafeen, på kontoret eller i hallens postkasse se-
nest den 1. februar. Den kan også afleveres i redaktørens postkasse . 
Blandt de rigtige løsninger trækkere vi, som sædvanligt , lod om en 
lækker præmie. 

 

Anagrammet er:  SKJORTEOLUF 

Løsning: 

 

Navn_____________________________ 

Adresse___________________________ 
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Klubkalender 
 

 

Præstemosehallen er 
lukket som følger: 

Jul:       24. december til 26. december, begge incl. 

Nytår:  31. december til 1. januar, begge incl. 

                         ________________ 

 

        Vore sponsorer: 
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MOTIONISTERNE - ”Og nu bliver det RIGTIG hårdt..” 

 

Vi er godt i gang med sæsonen, og for de interesserede er hermed en 
status: 
 

1. holdet: Har tabt en kamp og vundet en kamp, og ligger derfor nr. 2 i 
puljen. 

2. holdet: Også en tabt og en vundet kamp og en placering som nr. 2 
indtil videre. 

3. holdet (4+2): 1 nederlag og 1 sejr, ligger pt. nr. 6 i puljen. 

4. holdet (herreholdet): Har tabt begge kampe og er pt. nr. 9 i puljen. 

 

Som altid er der et godt fremmøde til træningen, og vi har stadig held 
med at tiltrække nye spillere – ja, motionisternes gode ry er endda 
nået til Bornholm, hvorfra den nyeste på træningen har rødder.  

Som noget nyt har vi prøvet kræfter med en gæstetræner fra DGI. Vi 
var en del der var lidt bekymrede for den træningsaften, for hvad kan 
man forvente sig? Det var derfor ikke overraskende at den søde, unge 
dame lagde ud med at forberede os på ’meget hård træning’.  

Der er formentlig lige så mange konklusioner på vores aften med gæ-
stetræner, som der er kalorier i december. Jeg vil bare sige, for egen 
regning naturligvis, at hvis dét er DGIs meget hårde træning – så tror 
jeg vi er meget godt med når vi bruger vores egen træner Ole (bind nu 
de snørebånd!) og assisterende træner Cecilie. Vi var flere der glæde-
de os over at benene rent faktisk fungerede sent på aftenen efter den 
meget hårde træning. Det er altid godt at få et andet perspektiv på 
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hverdagen, så selvom den søde gæstetræner nok ikke læser med, så 
tak fordi du gad bruge en aften på os. Og så er det vist også på plads 
med en ’tak’ til vores egen træner, der sørger for at vi kan følge med i 
hård træning. 

Foran os venter julemåneden og en hyggelig julefrokost med motioni-
sterne – altså dem der kan deltage. Vi vil savne alle de andre, men vi 
sørger selvfølgelig for at bringe nogle skæve, dunkle fotos fra den fa-
belagtige aften i næste nummer. 

 

Have a holly jolly Christmas 

/Eva 

 

 

 

 

Mangler du julegave-ideer ? 

-så klik ind på LI-NING´s hjemmeside 

Badmintontøj 

Ketchere 

Sko 

Badminton-tilbehør 

       www.li-ning.dk 
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Fra Veteranafdelingen  
Vi er glade for den store tilgang af nye spillere på både A og 
B træning, det har givet nyt liv til vores træningsaftener. Det 
har også gjort at vores holdsammensætninger er blevet 
stærkere. 

Her næsten midtvejs i sæsonen ligger vores veteranhold +40
-3 nummer et i deres række og de øvrige hold er alle place-
ret i midten af deres rækker. Så der må siges at være god-
kendt. Vi håber at vi kan holde de gode takter i resten af sæ-
sonen og at der ikke kommer skader og andre uforudsete 
afbud. Vores holdledere gør deres bedste for at samle hold. 

Husk at I kan se de forskellige holds placering i Badminton-
player.dk 

 

 

 

 

 

 

Husk at reservere lørdag d. 4. januar 2020 til Veteranfest. 
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Juleturnering i ungdomsafdelingen 
Den 29.november afholdt ungdomsafdelingen juleturnering for 24 
friske spillere samt Janus og Peter som dem der styrede slagets gang. 

Traditionen tro, havde alle deltagere medbragt en gave, der senere 
bruges som præmier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne var delt op i 4 hold, som så skulle spille alle mod alle. 

Hold 1: Bertram H, Martin, Rasmus, Isabella, Valdemar og Tobias N 

Hold 2: Noah, Eva/Silke, Jonas K, Ditlev, Alexander og Vega 

Hold 3: Oliver, Laura, Tobias, Liva og Svend 

Hold 4: Mikkel, Marcus, Ida, Bertram, Karen og Liv. 

Hold 1 
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Men det er jo en turnering med forhindringer, således at der på den 
ene bane er nettet skjult med en dug, så man ikke kan se modstande-
ren og det kan være rigtig besværligt, da man jo så ikke ved hvor mod-
standeren spiller bolden hen eller hvor de står på banen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den anden bane skulle man spille med korte ketsjere og det er og-
så ret besværligt, da man ikke kan beregne sine slag. 

Endelig på tredje bane var der drillenisser på spil. 3 nisser var opstillet 
på hver banehalvdel og hvis man fik væltet en nisse, fik modstanderen 
point. 

Efter 6 spillerunder à 15 minutter var turneringen slut og vinderholdet 
fundet. Men inden spændingen over hvem der havde vundet skulle 
udløses, var der hygge i cafeen med æbleskiver, godter og sodavand. 

Hold 2 
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Vinderholdet blev kåret og det blev hold 1 som løb med førstepladsen 
og dermed det hold som først måtte dykke i gavesækken og vælge en 
præmie hver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold 3 

Hold 4 
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Andenpladsen gik til hold 4, tredjepladsen gik til hold 2 og 4. pladsen 
gik til hold 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygge i cafeen 

Skjult net 
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Den sidste tid gik med spil i hallen indtil kl.19 hvor arrangementet var 
slut. 

Tak til jer alle for deltagelse, vi synes det var super hyggeligt. 

Ungdomsudvalget 

Så er der æbleskiver ! 
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Så blev der fejret runde fødselsdage på 60+ fredagsholdet. 

Øverst Finn og Ellen Olsen, der er det eneste ægtepar der begge spil-
ler på holdet. De  havde begge rund fødselsdag, dog ikke helt på sam-
me dag. 

 

 

Og her er det Ole Westh, 
der også ”rundede” 

 

Til lykke ! 
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Det var så det, venner ! 

Til slut ønskes I alle…. 

En rigtig glædelig jul og et godt 
nyt (spille) år 
 

Redaktionen 


