
  

 Årgang 53                    September 2019                              Nr. 3 

I dette nummer bl.a. 
Ungdommens træningslejr 
Bestyrelsen har konstitueret sig 
Konkurrencen 

Ungdommen var på træningslejr 13.-15. september i Eskilstrup på Falster. Der 
deltog 16 spillere og to ledere. Læs mere om træningslejren på side 13. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Et par snapshots fra turneringsmotionisternes 
sommerfest 
 

   Klodsmajor 

Agatha med 

Spirillen 
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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: 

1.december 2019  

Hvidovre Badminton - HB 2000 
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 

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 

Bestyrelsesmedlem: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

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 sæsonen 2019/2020 skudt i gang. Men inden vi byder vel-
kommen, skal der lige spoles tilbage til generalforsamlingen fra 
den forgangne sæson. 

På denne generalforsamling tog vi af-
sked med klubbens formand John, der 
efter mange års arbejde for HB2000 
trængte til en pause. Fuldt fortjent – al-
le os i bestyrelsen siger tak for den sto-
re indsats. I samme moment sagde vi 
også farvel til vores sekretær Ulla – og-
så et stort tak for en super god indsats. 

Idet bestyrelsen på tidspunktet ikke 
havde haft succes med at finde en er-
statning for John, blev det vedtaget, at give bestyrelsen mandat 
til at konstituere sig internt samt arbejde videre med at finde en 
kandidat til formandsposten. Samme opgave havde vi heldigvis 
ikke med opgaven som sekretær, idet Simone fra seniorafdelin-
gen havde sagt ja tak til at varetage dette erhverv. Herfra skal 
der lyde et stort velkommen til Simone – vi ser frem til et godt 
samarbejde. 

Konstitueringen i bestyrelsen har medført, at undertegnede i 
denne sæson varetager opgaven (med stor hjælp fra alle besty-
relsesmedlemmer) men målet er, at vi har et formandsemne klar 
til den næste generalforsamling. Vores suppleant Ulrikke træder 
ind som aktivt bestyrelsesmedlem således, at bestyrelsen nu er 
fuldtallig. 

Og nu velkommen til den nye sæson. 
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Vi har i sommerferien fået nyt gulv i hallen – håber, at alle føler 
sig godt tilpas med den nye grønne farve  

 
I skrivende stund er vi ca. 380 medlemmer – heraf 34 børn og 
unge. 

Stort set alle baner udenfor træningstimerne er udlejet – dog har 
vi ledige weekendtimer, hvis der er nogen, der gerne vil spille 
mere eller kender nogen, der gerne vil spille badminton. 

 

Alle afdelinger er kommet godt fra start og vi har været dygtige/
heldige at få en del tilgang udefra, der gør, at træningsaftenerne 
har stort fremmøde. Vi kan dog godt bruge lidt flere damespille-
re, så igen, hvis læserne kender nogen, så vend endelig tilbage 
til de enkelte udvalgsformænd/-kvinder. Vi har igen i år tilmeldt 
hold i alle afdelinger, så nu bliver det spændende at følge deres 
resultater i de kommende måneder. 

 

Vi arbejder hårdt på, at få den mest optimale bemandingsplan 
op og stå for caféen, og Jeanette + diverse frivillige hjælpere 
yder en utrættelig indsats for, at vi, så mange aftener som mu-
ligt, kan sælge drikkevarer til alle vore medlemmer. Her skal der 
dog også lyde en opfordring til at melde sig, hvis man kan tilby-
de nogle timers indsats for klubben. Caféen er både et vigtigt 
samlingspunkt for os alle, men også en vigtig indtægtskilde for 
klubben, så det er bare om at komme ud af busken 
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Alt i alt har det været en rigtig god sæsonstart, men mange af os 
sidder med en del nye opgaver, så vi beder om jeres forståelse 
og opbakning, hvis alting ikke lige er, som det plejer at være el-
ler hvis vi ikke lige har et svar på rede hånd til et spørgsmål. 

Vi ser frem til en rigtig spændende sæson og hører meget gerne 
fra alle jer medlemmer med ris og ros og forslag til, hvordan vi 
får gjort HB2000 til en endnu bedre klub. 

  

Ole Høg Perregaard 
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Nekrolog for Annet Schultz: 

HB2000 mistede i juni måned desværre en af vore helt store profi-
ler. 

Vores æresmedlem Annet Schultz gik desværre bort efter kort tids 
sygdom. 

Annet var en af frontfigurerne i det ”gamle HBTK, hvor hun i man-
ge år stod i spidsen for klubbens ungdomsafdeling. 

Mange af os gamle medlemmer vil kunne huske, hvordan hun 
sammen med Leif Magnussen og John Carslund bød os velkom-
men til vores første træning i Dansborgafdelingen. 

Jeg havde selv fornøjelsen i august 1978 og husker tydeligt hen-
des omsorgsfuldhed og store hjerte i forhold til at få os til at føle os 
velkommen. 

Annet kom selv fra en badmintonfamilie og hendes far Johs. såvel 
som hendes mand Harry var begge i mange år formænd i HBTK. 
Annets døtre Susanne og Tina blev naturligvis også mangeårige 
medlemmer af HBTK. 

Annet arbejdede utrætteligt i bestyrelsesarbejdet i mange år sam-
tidig med, at hun var aktiv spiller på diverse hold i veteranafdelin-
gen. Hendes mangeårige indsats gjorde det helt naturligt at ud-
nævne hende til æresmedlem i 1994. Efter fusionen med ABC trak 
Annet sig tilbage fra klubarbejdet men fortsatte som spiller. 

Vi har ved hendes bortgang mistet en stor personlighed. 

Æret været hendes minde. 

  

Ole Høg Perregaard 
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Konkurrencen 
Efter at vi sprang over i Juni-nummeret, er vi nu tilbage med en konkurren-
ce. 

Denne gang gælder det om at gætte betydning af lidt sjældne / mærkelige 
ord. Løsningen afleveres i Cafeen, på kontoret eller i hallens postkasse. Den 
kan også afleveres i redaktørens postkasse senest den 1. november. Blandt 
de rigtige / rigtigste løsninger, trækkere vi, som sædvanligt , lod om en læk-
ker præmie. 

Så gå bare i gang. Sæt streg under den rigtige betydning for de ti ord ! 

Flunke= Dunk   Bygningsdel  Olielampe 

Hjemmel= Jordstykke  Hjemrejse  Tilladelse 

Interim= Midlertidig  Stærk frost  Vrøvlevers 

Snøvs= Tanke   Løbesod  Sækkelukning 

Udørk= Øde sted  Utæt   Skibsdæk 

Takkelage= Skibs  Fest   Saltopløsning 

Funke= Bakke   Gnist   Ovn 

Flomme= Boble   Frugt   Fedt 

Fuks=  Overtjener  Hest   Geni 

Lænse= Tømme  Stave   Grave   

 

Navn:________________________________________________ 

 

Adresse:______________________________________________ 
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Nyt fra turneringsmotionisterne 

”Nu fa-almer skoooven trindt om land…” 

Ja, det gør den jo – og så ved vi at sæsonen er startet igen. Hvem gider 
egentlig også mere af det dér ’sommerferie’ når vi kan få masser af hverdag 
og træning så snart efteråret viser sig? Heldigvis er det ikke grankogler, men 
fjerbolde der ligger og flyder på banerne når klokken er 20:45 og vi laver 
slagøvelser.  

I stil med tidligere års sæsonopstart, så har mange været i gang siden starten 
af August. I år fik Cecilie bugt med nogle aggressioner ved at lade stakkels, 
uskyldige motionister udføre tabata-øvelser. Tabata er højinterval-øvelser, 
som der træningsmæssigt ikke er noget som helst dårligt at sige om. Måske 
kunne man bare tilføje at det var en smule hårdt. Faktisk var der enighed 
om, at når Ole overtog træningen igen i september, ville tirsdagen føles som 
en aften i hækleforeningen ved siden af Cecilies powertræning. 

I år stiller vi med 4 hold som vi plejer, dog med små justeringer: Vores 2. 
hold stiller op i 4+2, da vi har færre damer end sidste år. Vores 3. hold stiller 
op i serie 2, da holdet vandt serie 3 sidste år. Fordelingen på holdene er i 
skrivende stund ikke på plads, men det er datoer for holdkampene heller 
ikke, så vi når det jo nok. 

Sommerfesten lå denne gang i september, og vejret var perfekt til udendørs 
leg. Endnu engang lagde Linette og Claus hus til festen, som efter sigende 
skulle have været rigtig hyggelig. Spirillen skulle selvfølgelig også have et nyt 
hjem, som traditionen foreskriver, og den valgte at bosætte sig hos Agata. 
Spirillen faldt for hendes søde, omsorgsfulde væsen og hendes oprigtige in-
teresse for sine klubkammerater. Ingen kan være i tvivl om, at det var det 
helt rigtige sted den kom hen. 

Med disse ord er vi klar til at hækle amok i sæson 2019-2020! 

/Eva    Se de tilhørende fotos på side 2 
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60PLUS fredagsholdet 
- lever stadig og har det godt ! 

Hver fredag klokken 13 mødes vi, 26 spillere i den modne alder, for at spille 
3-4 kampe. Alle er håbefulde med hensyn til at vinde, men gør man ikke, 
bliver der ikke talt mere om det, og man slikker sårene ved det efterfølgen-
de kaffebord. 

Der spilles på kryds og tværs efter Linda’s omhyggelige holdstilling, som un-
dertiden går lidt i uorden, grundet at et par stykker måske ikke kan klare alle 
kampe. Der kan jo forekomme små skavanker :) 

Holdet har holdt lang sommerferie. Man startede i september, hvor man 
som noget af det første fejrede to runde fødselsdage. Og når holdet hedder 
60PLUS, kan man jo netop godt have et ottetal forrest. 
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Klubkalender 

Skolernes efterårsfe-
rie: Som altid, er hal-
len åben ! 

Hallen er lukket på 
helligdage. 
 

 

Støt vore sponsorer: 
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Træningslejr i Eskilstrup den 13. + 14. +15. september 

Så lykkedes det endelig igen at komme udenbys på træningslejr. De seneste 
2 år har vi holdt træningslejr hjemme i Præstemosehallen, da vi ikke har haft 
nok tilmeldinger. 

Så det var med stor glæde at kunne sende en lille busfuld på 16 spillere og 2 
ledere af sted fredag eftermiddag. 

Destinationen var helt ny, nemlig Eskilstrup på Falster. Så det var ret spæn-
dende at se om Eskilstrup kunne leve op til de andre steder vi ellers har væ-
ret på træningslejr. Bare det at skulle sove sammen alle sammen i hallen, var 
meget anderledes. 

Men det gik super. Vi havde en hal at spille i og en hal at sove i. Der var 
trampoliner vi kunne benytte og så blev der ellers for uden at spille badmin-
ton, høvdingebold, rundbold og fodbold. Og ellers en masse hygge med hin-
anden.  

Traditionen tro havde forældrene bidraget  med kager, frugt, saft og slik så 
der var noget at guffe alle dagene.  

Der blev som altid afviklet holdkamp på lejren og lejrens fighter og kamme-
rat blev også kåret. 

Det var trætte og glade unger, der vendte hjem til Præstemosen søndag 
eftermiddag og ud fra det parameter, kan vi vist sige, at det har været en 
super tur, hvor der har været gang i den. 

Stor tak til donationerne af div. guf og særlig stor tak til Janus og Peter som 
igen var friske til at tage med. 

Helene 

   Der er fotos på de følgende sider 
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Ungdoms spiller, sæt kryds i 
kalenderen!! 

Juleturnering den 30.11.19 
kl.14-17 

Klubmesterskab den 18.4.20 
kl.14-19 og den 19.4.20 kl.10-
16 
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Fotos fra  

træningslejren 
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Og lige et par fotos mere 

fra ungdommens træningslejr 


