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E�er kalenderen skulle det stadig være vinter. Men den er ligesom udeblevet, 

og vi har ha� eet langt mørkt e�erår.  Men nu kommer foråret, og dermed 

års�dens begivenheder i vores klub. Se klubkalenderen inde i bladet. 

Medlemsblad for                  

Hvidovre Badminton 2000  



2 

 

CAFÉ HJÆLP søges �l �rsdage fra kl. 18-20.30 

fra d. 3. Marts 20, �l salg af øl og vand �l vores 

bane�dsspillere.  

Hvis du har mulighed for at hjælpe en gang 

imellem, bliver vi flere om at dele tjansen, og 

vi koordinerer gennem fælles kalender. 

Dermed er man ikke a-ængig af at skulle 

passe cafeen hver �rsdag. 

 

Hjælp din klub  

HB2000 Badminton. 

Vi mangler frivillige. � 

Henvendelse �l Jeane1e 21451418 eller   

Jeane1e.Ingerslev@gmail.com 
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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. 

Evt. fotos bedes sendt separat  

og ikke indsat i dokumentfilen. 

 

Deadline for næste nummer: 

15. maj 2020  

Tryk: 

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 

Næs�ormand: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Sekretær: 

Simone De Blanck     26 33 49 06 

Kasserer: 

Jeane1e 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 

Mo�onister: 

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 

 

Kære medlemmer af HB2000. 

Lige en hurtig opdatering fra bestyrelsen om status på klubben 

samt vigtige informationer. 

Lad mig starte med at konkludere, at det faktisk går ret godt i 

HB2000. 

Vi er i skrivende stund 447 medlemmer, hvilket er klart flere, end 

vi har været de seneste år. 

I alle afdelinger oplever vi en øget interesse for at spille badmin-

ton, hvilket kan se på vores medlemstal. Derudover ligger vi og-

så godt til på baneudlejning – alt i alt super positivt. 

Vi har haft en igangværende sag med Hvidovre Kommune om-

kring gulvet i hallen – det bør være på plads nu og der er givet 

10 års garanti fra gulvleverandøren i forhold til holdbarheden. 

Nu går vi i gang med at se på belysningen i hallen, idet Hvidovre 

Kommune ønsker at kigge på lyset i alle deres haller. Første 

møde er i kalenderen og der vil blive orienteret løbende, når der 

er nyt i sagen. 

Datoen for afvikling af vores klubmesterskaber må vi desværre 

rykke, da vores 1. hold spiller en vigtig kamp samme dag.  Klub-

mesterskaberne vil nu blive afviklet den 14. – 18. april. 
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Vores årlige klubfest ligger den 16. maj – reserver allerede nu 

datoen. 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 12. maj – denne dato må 

I naturligvis også sætte i jeres kalender. 

Jeg vil gerne rose vores sponsorudvalg og seniorafdeling for at 

indgå samarbejde med vores nye sponsor – Maler Teamet. 

Maler Teamet vil fremover fremgå på seniorafdelingens spille-

trøjer samt ved reklamer i hallen og i bladet. Samtidig støtter de 

aktiviteterne i HB2000, så vi ser frem til et spændende samar-

bejde. 

Skulle der være nogen af klubbens medlemmer, der selv har et 

ønske eller kender nogen, der gerne vil støtte klubben via spon-

sorater, er I meget velkomne til at rette henvendelse til under-

tegnede eller Per Roos fra veteranafdelingen. 

Slutteligt et lille opråb - vi har desværre netop måtte aflyse et 

planlagt førstehjælpskursus på grund af manglende tilmelding. 

Kurset var en mulighed for, at vi kunne sikre, at hvis uheldet var 

ude og et af vore medlemmer fik problemer i hallen, at der også 

var kvalificeret bistand til stede. Kurset omfatter ikke kun betje-

ning af hjertestarter men også generel førstehjælp. Som sports-

klub er vi naturligvis i risikozonen for, at der kan opstå en situati-

on, hvor hurtig indsats kan betyde forskellen mellem liv og død 

og jeg er derfor ærgerlig over, at der var så få interesserede. 

Vi får mulighed for at søge om kurset igen og jeg vil derfor bede 

alle overveje, om det ikke kunne være værd at deltage og der-

ved også vide sig tryg ved at kunne træde til, hvid uheldet skulle 

være ude. 

Fortsat god sæson til alle. 

Ole Høg Perregaard 
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Status på ungdomshold 

Så nærmer vi os slutningen på ungdoms holdturneringen. I skrivende 

stund, mangler vi sidste spillerunde og her kan I se status: 

U13  4-spillerhold 3400 point ligger meget lunt i svinget, idet de indta-

ger en flot 1.plads. Superflot, da flere af spillerne er med for første 

gang. 

U17/19  4-spillerhold 8400 point ligger også rig�g flot, idet de også 

ligger nr.1 i deres række. Totalt suverænt og  godt gået. 

U17/19  4+2-spillerholdet 15000 point har det lidt svært. De er oppe 

imod meget stærke hold, da mange af  modstandere er at finde i elite-

rækkerne. Så vi må nok konkludere, at det er mest erfaring spillerne 

opnår denne sæson, men det er også vig�ge lærepenge. Så ha1en af 

for den modstand spillerne -trods  overmagten-  lægger for dagen i 

hver holdkamp.  

 

 

 

 

Vig�ge datoer i ungdomsafdelingen 

Klubmesterskaberne den 18.-19.april 2020 -se indlæg side 13. 

Træningslejr den 21.-22. og 23.august 2020 i Eskilstrup hallerne  

Ungdomsudvalget 
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Klubkalenderen 
 

Årets klubmesterskaber:   14. �l 18. april (uge 16) 

Ungdommens KM :            18. �l 19. april  (uge 16)  se side 13 

Generalforsamling:             12. maj  (uge 20)  se side 9 

Klubfest:                               16. maj  (uge 20)  nærmere følger 

Hallen er, som sædvanligt, lukket på helligdage 

 

Sponsorudvalg i HB 2000 

Bestyrelsen i HB2000 har nedsat et sponsorudvalg med det for-

mål at formidle og skaffe sponsorer og sponsorater til HB2000 

med henblik på at styrke rammerne for primært ungdoms- og 

seniorafdelingen. 

Udvalget består af: 

Helene Jensen 

Mikkel Grøn 

Nicolas Kistrup 

Per Roos 

Vi er en stor klub med mange medlemmer, så har du ideer, eller 

relationer der gerne vil støtte og profilere sig gennem klubben, 

så kontakt os endelig direkte eller via mail HB2000@HB2000.dk 

Per Roos 
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   INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: 

  

  I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til...  

  

    ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

  

tirsdag den 12. maj 2020, kl. 18.30  

i ”Caféen”, Præstemosehallen. 

   

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsam-

lingens afholdelse. 

  

Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen. 

  

P.b.v. 

Ole Høg Perregaard 

formand  



10 

 

Fra veteranafdelingen 

Nu er vi i gang med sidste halvdel af sæsonen.  

Hvad holdturneringen angår ligger +40-3 og +50-3 �l oprykning, det er 

rig�g flot. 

De øvrige holder kæmper bravt, men ligger i den nedre del af rækker-

ne. Alle resultater kan ses på BadmintonPlayer.dk. 

På ini�a�v fra 3 veteranspillere, Pernille, Helene og Lisa blev der 

a-oldt en Veteranfest i HB2000´s Cafe lørdag d. 4. januar. Der var 25 

deltagere og det var en festlig aMen hvor alle morede sig. Stor tak �l 

festudvalget samt en tak �l Michel Øster for salg af Toast, hvor over-

skuddet gik �l ungdomsafdelingen.  

 

Der skulle a-oldes førstehjælpskursus i Hallen lørdag d. 22. februar.  

Desværre kunne/ønskede ingen Veteranspillere at deltage. Kurset 

blev aflyst grundet manglende �lslutning. Det er ellers et godt og vig-

�gt ini�a�v (især i vores alder).  

Det ser ud �l at fremmødet på både A og B træning om onsdagen er 

blevet dårligere, det er ærgerligt. Det kan selvfølgeligt skyldes skader, 

men hvis der er andre årsager som der kan gøres noget ved, må I ger-

ne give besked.  

Jo flere der kommer �l træning, jo flere sjove kampe får vi. 

Pøj pøj med resten af sæsonen. 

Hans Asmussen 

Veteranspilleudvalgsformand 
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Konkurrencen 

Så skal vi i gang med årets første konkurrence. Sidst var det anagram-

met, hvor ordet,  eMer rokering af bogstaverne, skulle være julefro-

kost. Den var måske lidt let, men pyt. Som vinder er udtrukket Ulla 

Grøn, som får sin gevinst snarest. 

Denne gang er der sluppet nogle små biller løs på siderne. Hvor man-

ge er der. Tæl dem inden de kravler væk.  Billerne ser sådan ud: 

 

 

 

Den store her skal ikke tælles med. 

Skriv antallet og aflever løsningen i baren eller på kontoret i redaktø-

rens hylde i sta�vet. Der bliver igen en præmie blandt rig�ge resulta-

ter. 

 

 

Der er ___________ biller 

 

Navn_______________________________ 

Adresse_____________________________ 

Spille�d_____________________________ 
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NYHED I UNGDOMSAFDELINGEN 

 

 

 

 

 

 

Så er det endelig lykkedes os at opre1e et Miniton hold igen. 

Miniton har hal�d om søndagen fra kl. 08:30 �l kl.09:30.  

Foreløbig har vi 6-8 børn på træningen sammen med deres forældre.  

Miniton er for børn i alderen 2½ - 6 år. 

Miniton tager udgangspunkt i udvikling af badminton og motorik gen-

nem leg og øvelser. 

Miniton giver børnene gode og sjove oplevelser 

Miniton er forældre/barn træning, så forældrene eller den voksne, er 

en ak�v del af træningen.  

Den voksne behøver ingen badmintonmæssige færdigheder, men er 

en uundværlig del af konceptet. 

Så hvis du skulle kende nogen, eller selv har små børn, som �dligt skal 

introduceres �l verdens bedste sportsgren, er det her det starter.....                                                      

 

    Kontakt ungdomsformanden på mail eller mobil   
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Så er det igen ved at være tid til vores årlige 

klubmesterskaber i ungdomsafdelingen. 

Alle kan deltage - uanset hvor længe du har spillet. 

Hvis du er ny eller er lidt usikker på reglerne ,vil der være 

nogle til stede ,som vil hjælpe dig . 

Mesterskaberne løber af stablen lørdag den 18.. april og 

19.april  2020  

Lørdag spiller vi de indledende kampe og søndag spilles 

finaler, overrækkelse af præmier, uddeling af pokaler til 

årets spiller, årets kammerat, årets fighter og 

mesterskabernes bedste fighter. 

Det koster kr. 50,00 pr.række du stiller op i.  

Caféen vil være åben både lørdag og søndag, hvis man skulle 

trænge til noget at spise eller drikke. 

Du får tilmeldingsblanket til træning af din træner når vi 

nærmer os 

 

MVH Ungdomsudvalget 
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Status fra Seniorafdelingen: 

Vi har fået overstået vinteren (forhåbentlig!), den værste kulde og mørket, og går nu 

imod lysere �der. Foråret ligger og lurer lige om hjørnet og vinterdepressiviteten 

kan vi igen sparke �l hjørne! ”Mikkel, hvordan bliver man nemmest glad i låget?”, 

spørger du. Svaret er såre simpelt: Kom �l badminton! I skrivende stund var der �l 

træning i går 24 spillere – ganske imponerende, og det skaber en fantas�sk stem-

ning i hallen! Så bliv endelig ved med at komme �l træning og tæske den Terbold!  

Der er sket en del spændende i seniorafdelingen det sidste stykke �d: Vi har fået en 

ny sponsor �l klubben – Maler-Teamet.dk, hvis firmalogo nu også er blevet trykt på 

vores spillertøj. De1e sponsorat er vi selvfølgelig meget glade for, og vi regner med, 

at det blot bliver den første af flere sponsorer �l klubben det næste stykke �d. Så 

har vi også netop underskrevet en kontrakt med vores nuværende torsdagstræner, 

Morten Olsen, som �l næste sæson fortsæ1er som træner om torsdagen, men der-

udover også vil indgå som spiller på klubbens 1.hold. Dermed har vi fået endeligt 

styr på trænerkonstella�onen �l næste sæson, som altså kommer �l at bestå af 

Frank Johannsen og Morten Olsen, som det også har været i denne sæson. 

Vi er lige godt over halvvejs med sæsonen for seniorernes holdturnering. Alle fire 

hold spiller kampe og kæmper på livet løs. Herunder følger en gennemgang af, hvor-

dan vores fire hold klarer sig i holdturneringen: 

1.Holdet: 

Førsteholdet har haM en svær sæson ind�l videre i Danmarksserien, som vi rykkede 

op i sidste sæson. Vi har overstået grundspillet, og her blev vi næstsidst – altså num-

mer 7 ud af 8. Til det skal siges, at udover vi har døjet lidt med diverse skader og 

aUud, så må vi helt objek�vt konstatere, at Danmarksserien er stærkere i år, end 

den har været �dligere. Det hænger sammen med den nye turneringsstruktur i Bad-

mintonligaen og 1.Division, hvor klubber med hold heroppe, kan genbruge de sam-

me spillere �l kampe i flere rækker, sådan at spillere bliver skubbet nedad på holde-

ne, således at de store klubber med mange hold bliver rig�g stærke længere nede – 

i vores række blandt andet. Det afspejler sig i tabellen, hvor 4.- og 3.hold topper 

rækken.Det er en udfordring Badminton Danmark er opmærksomme på, og fra næ-

ste sæson bliver det heldigvis sådan, at man ikke må genbruge spillerne på flere 

forskellige hold i forskellige rækker – så har vi andre formentlig en chance igen ;) 
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Førsteholdet har ind�l nu spillet én kamp i nedrykningsspillet mod Karlslundes 

2.hold, som vi tabte meget knebent med 6-7. Næste udfordring bliver på udebane 

mod Herlufsholm. Det ser umiddelbart lidt svært ud, men ikke umuligt! Turnerings-

strukturen er ikke det eneste, der er lavet om �l denne sæson. Pointsystemet er 

også. I ”gamle dage” fik man 3 point for en sejr på 8-5 eller større, 2 point for en sejr 

på 7-6 og 1 point for et nederlag på 6-7. Fra denne sæson får man stadig disse point, 

men derudover får man også 1 point pr. vundet individuel kamp i holdkampen. Dvs. 

vinder man en kamp 8-5, får vinderholdet 8 + 3 point = 11, og taberholdet får 5 po-

int. ALLE kampe tæller altså i tabellen. 

Vi mangler at spille mod Herlufsholm, Drive og Herlev. HereMer er det spændende, 

hvor vi ligger i tabellen. Nummer 1-4 overlever og spiller Danmarksserie næste sæ-

son også. Nummer 7 og 8 rykker ned og spiller i Kredsserien. Nummer 5 og 6 skal 

spille en altafgørende kvalifika�onskamp mod nummer 5 eller 6 fra den anden ned-

rykningspulje, der er. Vinderen af denne kamp bliver oppe, taberen rykker ned. Me-

get spændende! Stay tuned! 
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2.Holdet: 

For andetholdets vedkommende har det også været en lidt turbulent sæson. Hvad 

der fra start af sæsonen lignede et virkelig stærkt hold, er desværre blevet mere og 

mere decimeret grundet skader. Heldigvis har vi eMerhånden en ret bred senioraf-

deling, så der ikke er de helt vilde spring i styrke, hvilket gør, at der kan findes gan-

ske solide reserver. Ikke desto mindre kan vi nok ikke komme udenom, at vi kæmper 

for overlevelse i rækken. Vi har to kampe �lbage og her står det på en hjemmebane-

kamp mod Vanløse og en udebanekamp mod Drive. Her fra Serie 1, hvor 2.holdet 

ligger, og nedeMer, spiller vi stadig med ”det gamle” pointsystem, så min vurdering 

er, at det ser rela�vt fornuMigt ud iM. håbet om overlevelse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Holdet: 

Tredjeholdet rykkede op �l denne sæson og det så umiddelbart liiiidt svært ud fra 

starten af sæsonen, men jo længere vi er kommet med sæsonen, ser det mere og 

mere fornuMigt ud. Også her har holdet været præget af udskiMning primært grun-

det skader på holdene over. Men som nævnt �dligere, er bredden i seniorafdelingen 

solid eMerhånden og især en del af vores unge kommende stjerner har gjort det 

særdeles godt her på 3.holdet. Det er dejligt med nyt, ungt blod! Og de kommer kun 

�l at rykke længere op på holdene de næste par år. De to resterende kampe for 

3.holdet er to udebanekampe mod henholdsvis Tingbjerg og Brøndby BK. Nogle lidt 

svære kampe, men jeg tror på, at det sagtens kan lade sig gøre, at overleve i ræk-

ken! 
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4.Holdet:4.Holdet:4.Holdet:4.Holdet:    

Til denne sæson �lmeldte vi for første gang i mange år et 4.Hold �l seniorholdturne-

ringen. Det sker eMer en medlems�lgang igennem sidste og nuværende sæson, og 

så især det faktum at en del af de ældste ungdomsspillere nu er blevet store og go-

de nok �l at spille seniorbadminton. Det er dejligt med ungt blod! Og så må vi heller 

ikke glemme ”de gamle” i denne forbindelse, for man må ikke undervurdere vig�g-

heden i, at de gamle bliver på træningen og er med �l at give noget af al deres viden 

og erfaring videre. Og det ser i den grad ud �l at være en opskriM, der fungerer! Vo-

res 4.Hold er stort set besat udelukkende af ungdomsspillere, og som man kan se af 

nedenstående går det ganske udmærket. Med kun én kamp �lbage, mod Sct. Jør-

gen, kan vi næsten ikke undgå en oprykning! SÅ flot! 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Mikkel, seniorformand 

Ps. Få nu set nogle ka1evideoer på YouTube, det er som is, kage og chokolade for 

sjælen! 
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Nyt fra Team Tirsdagstosserne 

Lad os starte med det vig�gste, dét I alle har ventet på at læse om: 

Hvordan forløb december måneds julefrokost så?  

Som al�d var julebuffeten, underholdningen og oppyntningen i top. 

God stemning, glade mennesker og masser af snaps. Og som al�d er 

der en håndfuld frivillige bag arrangementet, som der skal drysses 

glimmer og ros ud på – hermed stort tak fra os alle! Når det så er 

sagt, så er der nogle spørgsmål vi skal have besvaret inden næste ju-

lefrokost:  

- Hvem har fortalt Cecilie, at pakkeleg går ud på at fylde pakker 
ind under kjolen? 

- Hvorfor har HB2000 stearinlys på alle bordene, men ingen 
(INGEN) lightere?? 

- Hvem spiser overhovedet det dér ost �l julefrokoster? (kan vi 
ikke få snøfler istedet?) 

-     Hvornår kan vi ersta1e Tørfisk (VLTJ) med Rammstein, Volbeat 
eller andet mere melodisk?  

-      Hvor er nøglen �l affaldsgården? 

 

Agata gav Spirillen videre �l Johan, som fejrede det med snaps. De 

pæne ord der fulgte med Spirillen står desværre lidt uskarpt i hukom-

melsen, men nogle kvalificerede bud kunne være: Sød, posi�v og 

utroligt dyg�g �l badminton. Sådan er vi i hvert fald mange der ken-

der ham.  

   Læs videre på bagsiden 
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Vore sponsorer: 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

Velkommen �l to       

nye sponsorer 
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En status på holdsllingerne: 

Team Cecilie:  Mangler i skrivende stund 3 holdkampe, ligger nr.2/3 

(af 7) 

Team Jon: Mangler i skrivende stund kun 1 holdkamp, ligger nr. 3 (af 

8) 

Team Michaela: Mangler 3 holdkampe, ligger nr. 3 (af 5)  

Team Henriks Herrehold: Mangler 3 holdkampe, ligger nr. 8 (af 9) 

Og nej, det er ingen skam at tabe en holdkamp +l væsentligt ældre 

spillere. ’Mormor og co.’ gjorde det godt. Den massive opbakning fra 

barnebarn var svær for psyken.  

Nok om dét – ellers bli’r det sagt +l de voksne. 

/Eva 

   

                                      

Det var så alt for denne gang  

Redak�onen ønsker alle et godt forår ! 

Fortsat fra side 18 


