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Læs denne gang om… 

Nyt fra afdelingerne 

Generalforsamlingen 

Ungdommens træningslejr 

Tror I at turneringsmo�onisterne  kun kan spille badminton…. Her er det Henrik 

der går Robin Hood i bedene. Læs mere om mo�onisterne inde i bladet.  

Medlemsblad for                  

Hvidovre Badminton 2000  
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Generalforsamlingen 

Den 1. september blev den udskudte generalforsamling så a�oldt. 

Det var, som fotoet viser, ikke noget �lløbsstykke. Det kan da være at 

Corona’en, og nervøsiteten for at deltage i forsamlinger bærer noget 

af skylden. Men så er der ikke flere undskyldninger at bruge af. 

Man kan virkelig undre sig over, at så få interesserer sig for klubbens 

ve og vel. Og interesserer sig lidt for det store arbejde som bestyrelse, 

udvalg m.m. lægger i at få klubben �l at køre og sørge for at alt funge-

rer, når I møder �l spil. 

Skal vi ikke prøve at gøre de(e lidt bedre fremover ? 

Her har vi så den samlede bestyrelse ved generalforsamlingen 
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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. december 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. 

 



4 

 

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: 

Jeane(e 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: 

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               23 30 08 62 

                 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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Referat af den ordinære generalforsamling i HB2000  
i caféen tirsdag den 01. September 2020 kl. 18.30 

Afbud fra Ulrikke Meinertsen 

Tilstede var 8 personer ud over bestyrelsen. Samlet set 16 deltagere. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

 

2.   Formanden aflægger beretning 

  Ungdomsformanden aflægger beretning 

  Seniorformanden aflægger beretning 

  Veteranformanden aflægger beretning 

  Motionistformanden aflægger beretning 

 

3.   Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning 

 

4.   Behandling af indkomne forslag 

 

5.   Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder 

  kontingentfastsættelse for den kommende sæson 

 

6.   Valg til bestyrelse 

 Følgende er på valg i lige år: 

 Formand, Ole Perregaard – modtager genvalg (efter konstituering i 2019) 

 Sekretær, Simone de Blanck – modtager genvalg 

 Veteranspilleudvalgsformand, Hans Asmussen – modtager genvalg  

 Turneringsmotionistudvalgsformand, Jakob Madsen – modtager genvalg 
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 Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg) 

Næstformand, Ulrikke Meinertsen 

Seniorformand (SSU), Mikkel Grøn 

Ungdomsformand (USU-formand), Helene Jensen 

Kasserer, Jeanette Ingerslev 

 

 

7.   Valg af bestyrelsessuppleanter 

  

8.   Valg af 2 revisorer 

 

9.   Valg af revisorsuppleant 

 

10. Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog John Berling, som blev valgt med applaus. 

John oplyser at der blev indkaldt til generalforsamling d. 3. August 2020, hvilket er  

rettidigt i henhold til vedtægterne. 

 

Ad 2: Aflæggelse af beretninger 

• Formandens beretning og visioner 

Ole aflagde formandens beretning for 2019-2020 samt visioner for den kom-

mende sæson 2020-2021. 75% af sæsonen før vi måtte lukke ned grundet 

covid-19, og den måtte afgøres på papir i stedet for at få spillet alle kampe-

ne.  

 

Formanden takker klubbens medlemmer for deres respons til covid-19 situa-

tionen.  

Bestyrelsen vil forsat forsøge at vejlede klubben efter kommunens regler, så 

ingen smittes hernede i klubben. 
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Der ses frem til en ny spændende sæson. Siden vi gik på sommerferie er der 

sket nogle ting. Der er kommet nyt LED lys i hallen, hvilket er fordelagtigt 

både miljømæssigt og økonomisk.  

Der er fortsat ledige baner og derfor opfordres til at man giver budskabet 

videre.  

 

Næste sæson vil man gå ind i nogle større investeringer. Herunder nyt bold-

skab og nye stole til caféen. Den afsluttende sæson har bevidnet at vi ønsker 

at arbejde mere visionært, ved at lægge 3-års planer.  

Der er oprettet et sponsorudvalg Per, Mikkel og Helene, som har igangsat 

sponsorpakker. 

 

De frivillige takkes for deres indsats. Der opfordres til at flere ønsker at del-

tage.  

Bestyrelsen takkes for deres indsats.  

 

John Berling spørger om der er kommentarer. 

Christian spørger til sponsorpakkerne, hvis man skulle kende nogen. Der 

svares at Mikkel, Helene og Per kan kontaktes hvis man har interesse.  

 

• Beretning fra ungdomsudvalget 

Helene aflagde beretning for ungdomsafdelingen, hvor man ca. har været en 

40 stykker.  

Miniton kom op og køre lige inden covid-19 i marts. Konceptet er med for-

ældrene som trænere, en rolle der går på skift. Dette fortsætter ind i næste 

sæson. 

Et sponsorat blev landet, hvilket bevirkede at Amanda kunne blive træner 

for ungdommen. Peter, Janus og Amanda vekslende mellem ugedagene. 

De unge seniorspillere kom i en pulje med elitespillere og vandt en masse 

erfaring. De yngre ungdomsspillere vandt en masse og man nåede at færdig-

gøre sæsonen inden covid-19 lukkede helt ned.  

Næste sæson er der meldt nye hold til turnering. 

Træningslejren blev afholdt på Eskilstrup med trænere Janus og Peter, hvor 

to haller udgjorde både soverum og badmintonhal.   

Peter nævnes som primus motor for juleturneringen. 
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Der er ikke mistet mange medlemmer i starten af sæsonen, til gengæld er 

der væltet ind med børn der ønsker en prøvetræning. 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

• Beretning fra seniorerne 

Mikkel aflagde beretning for seniorafdelingen, hvor han glædet sig over 4 

seniorhold til turneringstilmeldingen. Dette fortsættes over i denne sæson.  

Der er sket et generationsskifte og de gode gamle er blevet rykket til B træ-

ningen, mens de unge seniorspillere har fået lov at udvikle sig.  

 

En stor tak gives til de seniorspillere, der er er rykket på veteran eller på B 

træningen og deres respons på ændringen.  

 

Holdturneringen blev ikke afgjort inden covid-19. I år er seniorholdende 

repræsenteret i Danmarksserien, grundet en ændrende struktur i antal hold.  

 

Målsætningen er overlevelse og oprykning, hvilket selvfølgelig afhænger af 

skader osv.  

Lørdag d. 22 august var der Københavner Cup, hvor mange hold var lige.  

 

• Beretning fra veteranerne 

Hans aflagde beretning for veteranafdelingen, som oplyser at nogle hold lå 

til oprykning og nogle lå til nedrykning, da covid-19 ramte. Alle hold impli-

ceres i samme række som sidste sæson.  

Der er tilmeldt 56 medlemmer til holdturnering. 

 

Igen er det damespillere vi mangler og derfor har man lavet hold der er rent 

herrehold.  

Man håber at der vil komme mere normale tilstande i den næste fremtid, 

men der er håb for at vi kommer til at spille badminton.  

 

John Berling spørger om der er kommentarer. 

Peter spørger om der så er medlemsstop?  

Nej, det er ikke alle der kommer hver gang.  

Der diskuteres frem og tilbage ift. at der ikke skal møde for mange op, så 
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man skal sidde over til træning. Man må sørge for at der ikke er for mange 

medlemmer.  

John oplyser at det ikke alder der er problemet, det er skaderne der opstår.  

Grænsen i systemet ligger på 60 medlemmer.  

 

• Beretning fra motionistformanden  

Motionistformanden aflægger beretning og der har mere eller mindre været 

stabilt fremmøde på de 24 medlemmer. Skud ud til tre medlemmer der mød-

te op hver gang i den lidt kortere sæson.  

Næsten hele afdelingen deltog i Hvidovre Cup og der takkes for hjælp til 

koordinering af dette.  

 

Kampene blev ikke spillet færdig, da landet lukkede. Holdene sluttede fint 

nogenlunde midt i deres puljer.   

Socialt har der været afholdt hyggeaftener, sommerfest, julearrangement og 

julefrokost, hvilket har været store succeser. 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

(De fem referater, i fuld længde, kan læses efter referatet) 

 

Ad 3: Forelæggelse af regnskab 

Leif omdeler regnskabet og Jeanette gennemgår det. 

Der kommenteres hvad klubben bruger deres aktiver på.  

Der besvares at der er hyret en ny træner i seniorafdelingen, der afprøves en ny træ-

ningsdag, et nyt boldskab samt stole til caféen.  

Peter kommenterer at man på ungdomstræningen har mistet lidt interesse for nye 

tiltag, da der ikke er plads til antallet af ungdomsspillere. Evt. at man tager nogle 

banetider og satser på ungdommen.   

Der diskuteres frem og tilbage om hvad de 800.000 skal bruges på. Der forslås bin-

goaftner og flere sponsorere. 

Bestyrelsen har lagt budgettet ud fra usikkerheden om antallet af nye medlemmer 

m.m. Tager forslag op til vurdering.  
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Der spørges om sponsorindtægterne er kommet ind. Bestyrelsen bekræfter dette.  

Caféen har ligeledes mistet indtægter på nedlukningen. Dette er svært at fastsætte 

nøjagtigt.  

Aktierne kommenteres ift. rentekursen.   

 

Ad 4: Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen. 

 

Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsæt-

telse for den kommende sæson 

Jeanette gennemgår budgettet. 

Peter spørger om der et budget til at holde en afslutningsfest. Der oplyses at dette vil 

kunne lade sig gøre, hvis man vil stå for det.  

Christian spørger til det lavere bold-budget. Forbruget har været lavere i forbindelse 

med covid-19. Der afhænger også af antal af hjemmekampe osv. 

Budgettet godkendes med aplaus. 

Kontingent er uændret.   

En udefra betragtning fra Christian om at han er gået fra HBC med et højere kontin-

gent + selvbetalte bolde, til vores klub som er billigere.  

 

Ad 6: Valg til bestyrelsen 

John Berling redegør for, hvem der er på valg (lige år), nemlig: 

 

Formand, Ole Perregaard – villig til genvalg (efter konstituering i 2019) 

Sekretær, Simone de Blanck – villig til genvalg 

Veteranspilleudvalgsformand, Hans Asmussen – villig til genvalg  

Turneringsmotionistudvalgsformand, Jakob Madsen – villig til genvalg 

 

Alle blev valgt med applaus. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i år: 

Næstformand, Ulrikke Meinertsen 

Seniorformand (SSU), Mikkel Grøn 
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Ungdomsformand (USU-formand), Helene Jensen 

Kasserer, Jeanette Ingerslev 

 

 

Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter 

1. Suppleant, Maria Søgaard Birkemose – villig til valg. 

2. Suppleant, John Berling – villig til valg. 

 

Christian er villig til at stille op, hvis der er mangel på suppleanter.  

 

Alle blev valgt med applaus. 

 

Ad 8: Valg af 2 revisorer 

Lisa M. Nielsen – villig til genvalg 

Tina Lougart – villig til genvalg 

Begge blev valgt med applaus. 

 

Ad 9: Valg af revisorsuppleant 

Poul Petersen – modtager genvalg 

Poul blev valgt med applaus. 

 

Ad 10: Eventuelt 

Leif vil byde ind med at Hans overtager rollen som bold skabenes opfylder.  

Leif takkes for sin indsats som indkøber og opfylder af bold skabene.  

 

01. september 2020 

Referent  

Simone de Blanck 
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Formandens beretning 2019 – 2020 

Kære medlemmer. 

Denne generalforsamling skulle jo have været a�oldt i maj men coro-

na ville det jo anderledes. Dog er jeg glad for, at vi alligevel får mulig-

heden for at få afviklet HB2000 ordinære generalforsamling – om end 

det er noget forsinket. 

Jeg har ikke mange �ng at sige specifikt om sæsonen – meget af det 

vil komme via afdelingsformændenes beretning. 

Sæsonen nåede at blive 75% afviklet, før vi desværre må(e lukke ned. 

Men for mange er sæsonafslutningen med op- og nedrykning, slut-

spilskampe, DM for unge og for turneringsmo�onister, afslutningsfest 

etc. alligevel det, som hele sæsonen bliver brugt �l at forberede. Så 

det var en noget flad fornemmelse at må(e se alt blive først udskudt 

– dereDer aflyst. Vindere af de forskellige rækker blev afgjort på papir 

og ud fra regler, som ikke alle var enige om. Det kom nogen �l gavn – 

andre blev sorteper. 

Men i hele perioden var alt bare præget af usikkerhed og hvor ingen 

vidste, hvad morgendagen bragte. 

Jeg vil gerne bruge lejligheden �l at takke alle klubbens medlemmer 

for jeres opbakning i denne periode med usikkerhed. I har været me-

get forstående og stø(ende i en �d, hvor reglerne har ændret sig fra 

dag �l dag og hvor vi lige pludselig har skulle forholde os �l nye situa-

�oner dagligt. Det har givet bestyrelsen og udvalg arbejdsro, så vi har 

kunne bruge vores �d på at holde os ajour med forordninger, regler 

og retningslinjer. 

Nu er vi i starten af en ny sæson og kan heldigvis komme i hallen igen 

– om end stadig underlagt diverse restrik�oner. Vi ser derfor frem �l 
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en spændende sæson og glæder os over, at alle medlemmer igen kan 

komme i hallen og spille vores yndlingsspil. 

Siden vi gik på sommerferie er alt lys i hallen samt �lstødende lokaler 

blevet ændret �l LED belysning. De(e har været et ønske fra Hvidovre 

Kommune, da LED er billigere og har en væsentlig længere holdbar-

hed. Vi skal nu vænne os �l det nye lys men jeg har opfa(elsen af, at 

det ind�l videre er gået fint. 

Vi har fået en god start på sæsonen. Vi er ca. 400 medlemmer totalt 

men kan se en posi�v �lgang af medlemmer i de forskellige afdelin-

ger. 

Vi har få ledige udlejningsbaner på de a(rak�ve �mer og stadig en del 

i yder�merne. Målet vil være, a vi når en så høj belægningsprocent 

som over hovedet muligt. 

I den kommende sæson og sæsonerne fremad vil vi begynde at fore-

tage nogle større investeringer. De(e år indkøber vi et nyt stort bold-

skab, da de ”gamle” skabe enten allerede er defekte eller kan risikere 

at blive det indenfor kort �d. I denne forbindelse vil jeg lige hur�gt 

sige en stor tak �l Leif Magnussen, der fortsat sørger for indkøb af bol-

de, pasning af skabe etc. det er en kæmpe hjælp. 

 Vi er også begyndt at kigge på nye møbler �l hhv. kontor og café. Det 

bliver en større udskrivning men vi kigger os omkring for at finde de 

prismæssigt bedste løsninger samt søger stø(e fra alle de steder, det 

er muligt. 

Den kommende sæson vil også skulle bruges på at tænke HB2000 

frem�d – lidt længere end bare sæson �l sæson. Vi har en plan om at 

få igangsat et visionsarbejde, så vi sikrer, at alle er enige om, hvor 

HB2000 skal være om eks. 3-5 år. 
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Lige nu er vi stadig påvirket af corona. Det er vig�gt for mig at under-

strege, at ligesom resten af verden har vi ikke prøvet at skulle agere 

under corona omstændigheder, hvorfor vi kun kan forholde os og age-

re i forhold �l de retningslinjer, vi får udstukket – dels fra forbund og 

dels fra kommunen – samt den viden og erfaring, der akkumuleres. 

Alle beslutninger, vi træffer, bliver truffet ud fra vores ønske om at 

besky(e alle vores medlemmer samt at vi kan vise kommunen, at vi 

agerer hensigtsmæssigt for at undgå, at de skrider ind. Så vi gør vores 

bedste men navigerer i et noget usikkert og oprørt farvand � 

I den forgangne sæson lykkedes det langt om længe at få opre(et et 

sponsorudvalg bestående af Per Roos, Mikkel Grøn samt Helene Jen-

sen. De har allerede skaffet klubben 2 sponsorer �l seniorafdelingen 

og arbejder nu ihærdigt på at udvide tallet. Vi er klar med diverse pak-

keløsninger �l firmaer eller private, der vil stø(e klubben, så henvend 

jer endelig �l et af medlemmerne, hvis I kender nogen. Stor tak �l Per, 

Mikkel og Helene for deres store arbejde. 

Ligeledes en stor tak �l alle de frivillige, der bruger deres fri�mer på at 

få HB2000 �l at fungere. I en klub af vores størrelse er der flere opga-

ver end man lige skulle tro, der skal løses dagligt, ugeligt og månedligt 

for at vi alle kan komme i hallen. Det ville ikke kunne lade sig gøre 

uden jer frivillige. Så en kæmpe stor tak �l jer. 

I samme åndedrag skal der dog lige lyde en lille bøn herfra. Vi kan al-

�d bruge flere hænder. Lige nu er det meget Tordenskjolds soldater, 

der bliver bragt i spil, når der er opgaver, der skal løses. Et godt ek-

sempel er det netop omtalte sponsorudvalg, hvor 2 ud af 3 medlem-

mer allerede bestrider andre opgaver i klubben. Det samme gør sig 

gældende for eks. cafeen, hvor Jeane(e og Helen yder en kæmpe ind-

sats for, at vi/i kan nyde en kold drik eDer træning og kamp. Så hold 
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jer ikke �lbage men kom frisk – jo flere hjælpere jo mindre arbejde �l 

den enkelte � 

Slu(eligt en stor tak �l en hårdtarbejdende bestyrelse. I sidder hver 

især med et stort ansvarsområde og udfører utræ(eligt et stort arbej-

de. HB2000 ville ikke kunne fungere uden jeres indsats. 

Ole Perregaard, formand 

 

Beretning for sæsonen 2019-2020 i ungdomsafdelingen 

Indledning 

Vi havde som vanlig fået en del udmeldinger lige op �l sæsonstart, 

men i løbet af eDeråret, løb �lmeldingerne ind og vi har ligge på ca. 40 

spillere det meste af sæsonen. 

EDer at have holdt en ufrivillig pause i et par år i Miniton, lykkedes det 

denne sæson, at starte en træning op om søndagen. Dog kun med 4 

børn + deres forældre. Der er ikke nogen træner/leder for holdet, så 

indholdet i træningen går på skiD mellem forældrene. Desværre nåe-

de de kun at komme 4 gange inden Coronaen lukkede holdet ned. 

Vi landede en sponsor denne sæson, som gik ind med en pose penge, 

øremærket �l Amanda som ekstra træner om onsdagen på ekstratræ-

ningen.  En stor tak �l Janus for hans bidrag. 
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Træningen 

Denne sæson har Janus været hovedtræner om mandagen og 

�rsdagen, hvor vore yngste og mindst øvede spillere træner. Men han 

har ikke gjort det alene, da han fast har haD Noah og Silke som faste 

hjælpetrænere og Oliver som backup. 

Torsdag har Peter og Janus trænet de ældste spillere. 

På ekstratræningerne om onsdagen har vi haD både Peter og Amanda 

�l at træne. Vi var meget �lfredse med at Amanda var klar �l 

trænergerningen igen, da hun kom retur fra sin rejse. 

Ekstratræningen om fredagen har Peter selv stået for. 

Vore dyg�ge ungseniorere har også denne sæson slået deres folder på 

senior træningerne. De har godt af det, da de bare bliver dyg�gere og 

dyg�gere. De har været faste på alle seniorholden. Lækkert at vi kan 

holde fødekæden. 

Holdturneringen 

Jeg havde �lmeldt 3 hold �l turneringen: 

4+2 hold i U17/19. De blev udfordret ganske gevaldigt, da den række 

jeg havde �lmeldt dem i, var lige stærk nok �l vores niveau. Så de fik 

hårde kampe og det eneste man kan sige om det er, at vore spillere 

kæmpede bravt trods overmagten, men vandt en masse erfaring. 

4 spillers holdet i U17/19 klarede sig �l gengæld meget fint, da de 

vandt deres række, uden de store problemer med kun 5 individuelle 

tabte kampe 

Også U13 4 spillers holdet vandt alle kampe med kun 8 individuelle 

kampe tabt. 
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En stor tak skal således lyde �l de 3 holdledere, Jeane(e, Kim og 

Søren som har stået for at holdene har kunnet spille deres kampe. For 

som mantraet lyder, så er der ingen deltagelse i holdturneringen uden 

en holdleder.  

Derfor det er altafgørende at vi har engagerede forældre som er klar 

�l at hjælpe. 

Arrangementer 

Det lykkedes os at samle nok deltagere �l vores træningslejr ved 

sæsonstart i september. Det holdt hårdt, men vi drog af sted med 16 

spillere og 2 ledere Janus og Peter. Denne gang gik turen �l Eskilstrup 

på Falster. Et helt nyt sted med 2 haller, hvor vi kunne overna(e og 

lege i den ene hal og træne i den anden hal. Det var en succes. 

Vi a�oldte også juleturnering som vanlig, med æbleskiver, godter og 

gaver, hvor det også var Peter og Janus som afviklede turneringen. 

Dog fik vi ikke a�oldt vores klubmesterskab som planlagt, hvilket også 

gjaldt DGI stævnet i Varde, fordi Coronaen slog �l. 

Afslutning 

Slu(elig tak �l trænerne for at I gør det så godt for spillerne, at de har 

lyst �l at spille i vores klub. 

 

Som �dligere nævnt i beretningen -stor tak �l forældre som er 

engagerede i spillerne og som sørger for at køre �l holdkampe og 

turneringer og som �lskuer �l kampene. I er højt ska(ede. 

Ungdomsformand 

Helene Jensen 
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Beretning fra Seniorafdelingen 
 

Som vi alle ved, så har den foregående sæson jo været noget speciel. 

Den startede dog godt. Vi havde �lmeldt 4 seniorhold, hvilket er før-

ste gang i mange år, at vi har fire seniorhold. Det vidner om en med-

lems�lgang på seniortræningen, hvilket er meget posi�vt og som fort-

sæ(er også denne sæson. For et par år siden startede vi i seniorafde-

lingen på et genera�onsskiDe, da gennemsnitsalderen var ved at være 

lidt for høj. 

De(e fortsæ(es også i denne sæson, hvor flere af de “gamle”, men 

stadig gode spillere er blevet placeret på vores B-træning, for at gøre 

plads �l et nyt kuld af ungdomsspillere, som er i gang med at blive rig-

�g dyg�ge seniorspillere. Disse ungdomsspillere viser gode takter og 

er forhåbentlig og formentlig en bærende del af seniortræningen de 

næste mange år fremover. En stor tak skal lyde �l de seniorspillere 

som de seneste sæsoner er blevet rykket fra A-træningen �l B-

træningen. Man er naturligvis skuffet i en sådan situa�on, men det er 

virkelig dejligt, at alle fak�sk er blevet på B-træningen uden at forlade 

klubben. De(e er med �l at gøre vores B-træning stærkere end den 

måske nogensinde har været, og derved skabes der et rig�g godt træ-

ningsmiljø for alle - det er dejligt! 
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Holdturneringen blev jo aRrudt inden de sidste runder kunne færdig-

spilles. Vores 3.- og 2.hold lå placeret som henholdsvis nummer 4 og 5 

i deres respek�ve puljer og er dermed bare blevet i deres rækker �l 

denne sæson. Vores 4. hold lå som klar nummer 1 i deres pulje, og er 

dermed rykket en række op. 1. holdet, som i den forgangne sæson 

spillede i Danmarksserien, kæmpede i nedrykningsspillet om overle-

velse. Realis�sk skulle vi nok have spillet en altafgørende kvalifika�-

onskamp mod et andet hold om overlevelsen i Danmarksserien, og 

den kamp kunne være gået begge veje. Turneringen blev dog aRrudt, 

og vi blev dømt �l nedrykning uden mulighed for at spille om det. Hel-

digvis er der dog i mellem�den sket det, at Badmintonligaen er blevet 

udvidet med to hold, hvilket medfører, at samtlige underliggende 

rækker skal rykke to hold op. I denne forbindelse var vi heldige at bli-

ve udvalgt �l at blive i Danmarksserien, således at vi også i år er re-

præsenteret i Danmarksturneringen. Vi har desuden fået lidt �lgang 

af spillere i toppen og vores pulje ser i år umiddelbart mere overkom-

melig ud end �dligere år, vi har været i Danmarksserien, så jeg er for-

trøstningsfuld i forhold �l overlevelse igen i år.  

Målsætningen for de tre øvrige seniorhold, som ligger i henholdsvis 

Serie 1, 2 og 3, er overlevelse eller oprykning. Det a�ænger lidt af 

skader og aRud, men vi burde være for stærke overordnet set �l at 

rykke ned med nogen af holdene. 
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Vi har startet den nye sæson med at være �l Københavner-Cup lørdag 

den 22. august. 

De(e arrangement blev afviklet i Gladsaxe og denne gang med delta-

gelse af fem Københavnerklubber. Aldrig �dligere har styrkeforholdet 

de deltagende klubber imellem været så lige. Fire Danmarksserieklub-

ber og en 3. divisionsklub. Vores første kamp stod imod BC37 Amager, 

som vi på imponerende vis slog 11-2. HereDer skulle vi op imod de 

førsteseede SAIF, som vi knebent tabte 6-7 �l. SAIF vandt finalen over 

Gladsaxe med 11-2, så alt i alt en god og hyggelig dag og mere end 

godkendt indsats - det tegner godt! :) 

 

Til slut skal lyde en kæmpe tak �l de sponsorer, vi har fået �l klubben. 

Tak �l KetcherXperten og en enorm tak �l vores storsponsor Maler-

Teamet.dk.  

Hvis man alligevel står og skal have klaret noget, så brug meget gerne 

klubbens sponsorer, så du den vej igennem er med �l at stø(e klub-

ben! �  

Mikkel Grøn 

Seniorformand 
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VSU beretning 2019/20 

Sæsonen 2019/20 har nok været den mærkeligste sæson nogen sinde. 

Da klubben lukkede ned i marts måned, manglede vi at spille nogle få hold-

kampe  

Nogle hold lå �l oprykning og andre �l nedrykning. 

I lyset af at man ikke kunne spille holdturneringen færdig, beslu(ede Køben-

havns badminton kreds at alle vores hold bliver indplaceret i samme række i 

sæson 2020/21 som sidste sæson. 

I den nuværende sæson er der �lmeldt 56 spillere på veterantræningen. Li-

gesom de forrige sæsoner er det damespillere vi mangler. 

Derfor har vi valgt at +50/3 holdet bliver et rent herrehold som spiller i serie 

20. Ellers er de øvrige hold uændret. 

3 veteran 40+ hvor det ene er et rent herrehold 

3 veteran 50+ hvor det ene er et rent herrehold 

1 veteran 60+ 

 

Jeg håber sæsonen 2020/21 hen ad vejen vender �lbage �l normale �lstan-

de. Hvis ikke det sker, er jeg sikker på at vi alle vil få det �l af fungere allige-

vel. I sidste ende er det jo vig�gst, at vi har mulighed for at spille badminton. 

 

Til sidst vil jeg gerne takke holdlederne for deres store arbejde med at skaffe 

spillere �l de forskellige hold 

 

Hans Asmussen 

Veteranformand 
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Beretning turneringsmo�onister 2019-2020 

 

Træningsa1ener 

Vi har været 34 spillere i afdelingen, hvilket er 2 færre end forrige sæson, 

hvor der jævnligt var pladsmangel. Kombineret med skader og en graviditet 

har det betydet at vi har kunne fylde banerne godt op med typisk 20-24 spil-

lere og kun 2 gange overskredet de 24 der er plads �l på vore 6 baner. 3 spil-

lere har vist en utrolig stabilitet ved at komme hver gang - det tror jeg ikke 

er sket før - flot Cecilie, Michaela og Ivan! 

 

Ole har som sædvanlig stået for en god varia�on af opvarmning, fysisk træ-

ning, slagøvelser m.m. samt coaching under spillerunderne, så vi alle har 

forbedret os. 

 

Træningen blev desværre, som resten af samfundet, lukket ned p.g.a. Coro-

na i starten af marts. 

 

Turneringer 

Flere af de eksterne turneringer som nogle fra afdelingen plejer at deltage i, 

er blevet aflyst i år; bl.a. i Værløse samt DGI Masters i Roskilde. Vi var dog 

nogle stykker i Vallensbæk først på sæsonen, hvor der blev hevet et par præ-

mier hjem. 

Derudover deltog stort set hele afdelingen naturligvis i Hvidovre Cup - det er 

al�d sjovt at prøve kræDer med spillere fra andre afdelinger og klubber. Igen 

i år tak �l Helene for stor hjælp �l både planlægning og afvikling af turnerin-

gen. 

Klubmesterskaberne blev desværre ikke �l noget i år p.g.a. Corona. 
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Holdturnering 

Da vi var lidt pressede på damesiden i år blev det ene 4+4 hold ændret �l et 

4+2 hold, således at det i år blev �l 2 stk. 4+4 mix-hold, 1 stk. 4+2 mix-hold 

samt et 4H-hold: 

 

Ingen af puljerne blev færdigspillet p.g.a. Corona og der blev ikke nogen offi-

ciel rangering, men det gik således: 

 

1. hold, 4+4, spillede igen bedste serie, serie 1, som er vundet flere gange i 

træk. Vi fik spillet 4 af 6 kampe, vandt de 3 og lå ved nedlukningen på en 2. 

plads. 

 

2. hold, som i år blev �l 4+2, blev placeret i bedste 4+2 række med en for-

ventning om hård modstand. Vi nåede at spille 6 af 7 kampe og slu(ede i et 

meget tæt midterfelt med 3 sejre og 3 nederlag. 

 

3. hold, 4+4, spillede i serie 2 eDer at have vundet serie 3 sidste år. Der var 

dermed også her udsigt �l hård modstand i en lille pulje, hvor man både spil-

lede ude og hjemme. Vi fik spillet 6 af 8 kampe og slu(ede flot på en 3. plads 

af 5 hold. 

 

Herreholdet, 4H, forsøgte igen i serie 2, som havde givet hård modstand sid-

ste år. 6 af 8 kampe blev spillet og som forventet hårde, men også gode 

kampe, hvoraf en enkelt blev vundet. 
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Igen i år tak �l de 4 holdledere, Cecilie, Jon, Michaela og Henrik, som har 

styret holdene flot. Der har været lidt udfordringer med flytning af kampe og 

reserver, som et par gange skulle findes med meget kort varsel. Der har væ-

ret rig�g flot mødestabilitet og kun en enkelt gang blev det nødvendigt at 

låne en spiller (tak �l veteranafdelingen). 

 

Landsmesterskaber blev det desværre ikke �l i år grundet Corona - vi var 

ellers et par hold klar �l endnu en gang at tage kampen op i Grindsted. 

 

Det sociale 

Vi gentog seneste års sæsonstart med en sommerfest hos  Claus og Line(e. 

Igen stor succes hvor vi havde en hyggelig dag og aDen med diverse spil og 

god mad. 

Op �l jul holdt vi naturligvis julefrokost i cafeen - som �dligere år med lege, 

mad og drikke. 

Sidste spilledag inden jul holdt vi den eDerhånden tradi�onelle hygge med 

gløgg og æbleskiver eDer at have spillet badminton. 

Derudover har der naturligvis været den månedlige hygge med fejring af 

fødselarer med slik og frugt. 

Afdelingens spiril har været en tur hos Agata - for sit søde og omsorgsfulde 

væsen og er nu hos Johan - for sit store smil og lækre dansemoves. 

 

Corona 

Som det ses ovenfor blev sæsonen noget speciel grundet Corona; holdturne-

ringen blev ikke færdigspillet, sæsonen stoppede før �d og flere andre tur-

neringer blev helt aflyst. Der blev forsøgt et par �ltag på at være sammen på  
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afstand - bl.a. en springkonkurrence og senere, da nedlukningen ikke var 

helt så voldsom, et cross-fit-arrangement. Jeg ser frem �l en ny sæson trods 

forventning om fortsa(e Corona-hensyn både uden for og inden for banerne 

- men trods alt med en god gang badminton. 

Jakob B. Madsen  

Turneringsmo�onisYormand 

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

Konkurrencen 

Der blev ikke plads �l konkurrence denne gang. I sidste nummer var 

der 13 ”biller”. Vinder blev Charlo�e Nyberg (�rsdag 20-23). Charlo+e 

får sin gevinst snarest. 

Kom bare med den træning – vi er mere end klar 

Selv den mest kyniske modstander af benarbejde og slagøvelser har på et eller an-

det �dspunkt i foråret savnet træ-

ning. Nu ville det være oplagt at 

komme med en lang klagesang �l 

Huanan Seafood Market i Wuhan, 

Kina, og beklage deres hang �l flager-

mus. Ja, hvad er der nu galt med en 

s�lle og rolig gennemstegt medister-

pølle, kunne man tænke. An�bio�ka-

rester i svinekød ved man i det mind-

ste hvad er. 

Men velinformerede og civiliserede 

som vi jo er på vores breddegrader, 

så ved vi nok også at det er nemt at 

give andre skylden for dårligdomme. 

I det mindste bør man som menneske tage noget ansvar på sig.  
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Altså:  

- Undskyld vi i det s�lle har haD ønsket at Ole ville tage på en ekstra 
ferie. Nogle gange skal man vist være varsom med hvad man ønsker 
sig. 

- Undskyld �l verden på vegne af dem, der hamstrede. Det er dælme 
skævt at tro, at jordkloden kommer på ret køl hvis bare hver hus-
stand har 23 pakker toiletpapir liggende. 

- Undskyld at ar�klen her endnu ikke omhandler badminton.  

- Undskyld i det hele taget for ar�klen. 

- Undskyld, helt seriøst. 

Sæson 2020/2021 er gået i gang, og forhåbentlig bliver vi ved med at kunne træne. 

Vi skal selvfølgelig alle sammen gøre en indsats for at det er muligt. Vi har aDalt på 

sidste hyggeaDen at den sidste, der forlader hver bane afspri(er netstolper, og den 

sidste der rejser sig fra hver bænk, afspri(er bænken. Følg fortsat retningslinjerne i 

omklædningen (4 pers. i hver omklædning) og husk at vi går direkte i hallen eller 

caféen når vi ankommer lidt før kl. 20 og venter på at banespillerne er færdige (husk 

sprit og hold afstand). 

Der var forslag om at beny(e appen klubmodul �l at melde fra �l træning – og det 

var altså ikke en opfordring �l at melde mere fra end man plejer – men for overblik-

kets og nemheds skyld. 

Vi har også i år 4 hold (3 mixhold og 1 herrehold) som naturligvis kommer igennem 

holdkampene med spillede kampe. Sidste sæson slu(ede så utroligt kedeligt, fordi 

ingen hold nåede at spille deres holdkampe færdige. 

Til sidst skal vi lige nævne, at den søde spiril nu har fundet hjem �l Cecilie. Johan 

havde hjulpet spirillen med at skrive et ualmindeligt fint digt �l Cecilie. Digtet hand-

lede om, at spirillen anerkendte at den er blevet lidt corona-kvabset, så nu skal den 

edderfløj’tme crossfi(es igennem. Tillykke �l vores Cecilie, spiril-æren er meget 

fortjent. 

Vi er bare SÅ klar på denne sæson (vi har alligevel set alt hvad der er på neYlix, og 

der HAR været sommerfest, såeh..) 

/Los Mo�onistos 
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Ungdommens træningslejr 2020 

I weekenden fra den 21. til 23. august lagde 16 ungdomsspillere og 

trænere, kursen direkte mod Falster og Eskilstrup Hallerne. Af neden-

stående indlæg, kan man se at det igen var en superlækker lejr: 

HB2000 træningslejr 2020 var ikke bare fysisk hård træning, men en 

weekend med sjove aktiviteter, fællesskab og en masse gode grin. 

Træningslejren bestod af fire gode træningspas, med både fokus på 

det fysiske, teknikken, finter og kampe. Amanda, Peter og Janus havde 

stået for nogle 

virkelige gode 

varieret træ-

ningspas, som 

var tilpassede 

de forskellige 

niveauer. Til det 

havde de tre 

trænere også 

planlagt mor-

genløb, natløb, 

og andre hyg-

gelige aktiviteter 

der var med til 

at få pulsen lidt op og fokus 

på samarbejde mellem alle 

spillerne. Det var en super fed træningslejr med gode traditioner, som 

rundbold, fodbold, indmarch, holdkamp, vandkamp og selvfølgelig 

aftenhygge. Trænerne var virkelig gode til at få alle til at føle sig en del 

af fællesskabet, og som altid var det en virkelig lækker tur. En ting der 

er vigtig at vide om HB2000 træningslejr er, at alle er velkommen 

store som små. 

Saniya Josefine Maecklenburg 

 

Vi venter på bussen 

Flere fotos på bagsiden…... 
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Flere fotos fra Ungdommens træningslejr: 

 

       Deltagerne 

Pressenningsleg 

                Klar �l afgang 


