
  

 

 Årgang 55                     December 2021                            Nr. 3

I dette nummer blandt andet: 

Nyt fra afdelingerne 

Vore sponsorer 

Trods Corona’en,  blev det  alligevel  muligt at afholde ungdommens  
træningslejr. Det blev igen i Eskildstrup i august, og her ses den glade 
træningslejrs-trup.   Læs mere om lejren inde i bladet. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Fotos fra ungdommens træningslejr 

         Læs side 7 
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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: 

1. marts 2022 

Tryk 

Klubben 
Kontoret: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 

2650 Hvidovre 

Tlf.. 36 78 80 19 

Der er ikke fast telefonbetjening  

 

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

 

Klubbens E-mail er altid åben: 

HB2000@HB2000.dk 

 

Udmeldelse SKAL ske skrift-
ligt ! 

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: 

 Morten Olsen               22 88 44 45 

       konsulentOlsen@hotmail.com                   

Sekretær: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Kasserer: 

Jeanette 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 

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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Kære medlemmer! 

 

Julen står for døren og I har forhåbentligt alle tid til at forkæle jer 
selv og jeres kære og nyde december – trods juletravlhed. 

Desværre er julen ikke det eneste, der banker på. Coronaen ud-
vikler sig igen og vi kan dagligt se smittetallene stige og stige. 

Flere af jer har spurgt til, hvad vi i HB2000 bestyrelse agter at 
gøre og til jer alle vil jeg sige, at Præstemosehallen er en kom-
munal hal og vi vil derfor til enhver tid følge Hvidovre Kommu-
nes anvisninger. Skulle der komme udmeldinger fra den kant, vil 
I naturligvis blive orienteret med det samme. 

I mellemtiden kan vi fortsat alle gøre vores til at holde smitterisi-
koen nede. 

Hygiejne er stadig en af forudsætningerne, så den skal vi alle 
holde i hævd. Vi vil naturligvis fortsat sørge for, at der forefindes 
håndsprit og papir og I bedes fortsat tørre borde, stole, bænke 
samt andre ting, I er i kontakt med. 

Og lad os så krydse fingre for, at tingene snart bliver bedre  

 Der har igennem længere tid været meget svingende tempera-
turer i hallen. Vi har i flere omgange været i dialog med Hvidov-
re Kommune og de er nu lykkedes at lokalisere fejlen. 

Den vil snarest muligt blive udbedret  
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Som en glædelig nyhed kan jeg oplyse, at vi siden sidste orien-
teringsmail har tegnet 2 sponsorkontrakter med henholdsvis Ma-
lerteamet og Lokalbolig. Begge firmaer støtter vores klub økono-
misk og de vil være at finde på sponsortavlen i caféen samt på 
seniorspillernes kampdragter. I vil kunne læse mere herom læn-
gere inde i bladet. Men en kæmpe tak til sponsorudvalget med 
Per Roos i spidsen for at få disse 2 kontrakter i hus. 

Hvis nogen skulle have lyst til at høre mere herom eller eventu-
elt at ville indgå en sponsoraftale i HB2000, er I meget velkom-
ne til at kontakte undertegnede eller Per Roos. 

  

Slutteligt vil jeg bare ønsker alle jer medlemmer en rigtig glæde-
lig jul og et lykkebringende nytår. Skal vi ikke bare satse på, at 
det bliver året, hvor der kommer helt styr på coronasituationen, 
så vi alle igen kan ånde lette op ? 

  

Glædelig jul. 

Ole Perregaard 
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Ungdommens træningslejr i Eskilstrup                                 
20. til 22. august 2021                        

Som noget nær det eneste arrangement hos ungdommen, er træningslejren 
mirakuløst ikke blevet berørt af Coronaen, så igen i år startede vi sæsonen i 
Eskilstrup. 

I år deltog 16 ungdomsspillere i alderen fra 11-19 år. Dejligt at se helt ny-
startede spillere i truppen, med mod på at spille badminton og også dejligt 
at se "de gamle" spillere fortsat har lyst til at være med i løjerne. 

Ingen lejr uden udfordringer. I år var der ikke mulighed for forplejning i 
Eskilstrup, så det måtte vi selv stå for. Derfor var undertegnede med som 
køkkenchef og Kenneth J med som køkkenassistent/altmuligmand. Men vi 
havde allieret os med en del forældre, som havde tilberedt aftensmaden til 
fredag og lørdag. Det havde 
vi så med og skulle kun var-
me det op. Det var super 
lækker mad de havde bixet 
sammen til os. 

På trænersiden var det som 
vanlig Peter P fra star til slut 
og Amanda var med indtil 
lørdag middag, hvor Oliver K 
så overtog indtil søndag 
eftermiddag hvor vi drog 
hjemad. 

De havde lavet et program der bød på både natløb, holdkamp, slagtræning 
og hygge. 



8 

Holdkampen forløb ved at spillerne blev opdelt i rødt og blåt hold. De skal 
både lave holdopstillinger, sang og indmarch -alt sammen som bliver be-
dømt af dommerpanelet, som bestod af Peter,  Kenneth og undertegnede. 
Særligt blåt holds sang viser, at de har fanget hvordan man kan indynde sig 
hos dommerne og forhåbentlig indkassere point for bedste sang. Se selv tek-
sten, som går på Nick og Jay's  "En dag tilbage": 

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i 
Hva' ville du så gøre? 
Hva' jeg ville gøre? 
Jeg tror, jeg ville.. 

Melde mig ind i hb2000 
Løb’ ned og shop den ketcher jeg altid har tænkt på 
Vink, når jeg så min nabo, “hallo” yo ketcheren er ny og 13 gode kilo. Jeg vil 
have Helene ved min side køre ud mod vandet og ikk ta noget forgivet 
Jeg vil ringe til gamle Peter og Kenneth fortælle dem at de har gjort mig til 
den jeg er. 
Kig mig i barks og sige hey det er godt nok sædet tilbage vinduet ned og vo-
lumen op. 
 
Jeg ville gi' en blå, hvorfor jeg var her 
Bare smile og nyde, at det var jeg 
Jeg ville samle mit blå hold op 
Og køre videre ud mod vandet i en samlet flok 
Så ville jeg tænke på, om vi er jer vær, fordi I er bare super seje 
 
Jeg ville smashe bolden midt på stregen 
Og det' skal være på Peter, yo, min egen 
Og vi ville smile og grine med hinanden 
Boller i karry i karry og kæmpe holdkamp i aften. 
Jeg ville sige til mine trænere, at jeg er stolt af dem 
At de sku' forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem 
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Jeg ville sige til min Kenneth og Helene , at jeg elsker dem 
Og spørge dem, om de ikk' sku' prøve at spille sammen igen 
Fortælle mit hold, at jeg tror på 
Vores kærlighed er større, end man kan sætte ord på 
Og jeg ville finde Helene og sige til hende 
At jeg havde lyst til at vinde ol med hende 
Og solen ville gå ned over Eskilstrup, mens vi fejrer vores sejr 
Med et par kolde bajere 
Vind i håret,badminton sko på 
Eskilstrup - vi ses igen, men nu skal vi hjem til vores elskede hjem. 
 
Vi blå i dag 
Spil mens du gør det, smash mens du tør det 
De røde får slag 
De spiller dårligt vi er bare bedre 
En dag tilbage 
Lev mens du gør det, elsk mens du tør det 
En dag tilbage 
Campen er snart slut og det surt 
En dag tilbage 

Rødt hold gjorde det også 
godt, men det betaler sig 
at fedte for dommerne, 
så det blev blåt hold der 
vandt indmarch og sang. 
Der var megastore slikpo-
ser og præmier sponseret 
af KetcherExperten til 
vinderholdet og bittesmå 
slikposer til taberne. 
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Også natløbet fredag nat var spændende. Alle lagde sig til at sove ved 23-
tiden og så var det bare at vente på at spillerne var i deres dybeste REM 
søvn. Det var de omkring kl.02:00 og så blev de alle vækket med larm fra 
trænere og køkkenpersonale. Spillerne blev inddelt i 2 hold, som så fik 
skattekort over området, 
hvor der var et par po-
ster de skulle finde. Der 
var gåder og gys involve-
ret og endelig efter en 
times tid, kunne spillerne 
returnere til deres senge 
og genoptage søvnen. 

 

Søndag stod på mere 
træning og rundbold i 
det fine vejr. Inden vi 
skulle hjemover, blev 
lejrens forskellige profi-
ler belønnet med præmi-
er, også sponseret af 

KetcherExperten. 

 

Hjemme igen blev en noget træt spillertrup modtaget af forældrene. 

Tak til alle jer der bidrog med både mad, kager og frugt 

Helene 

SÅ ER DER FROKOST 

     Flere fotos på side 2 og i Galleriet på hjemmesiden 
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UNGDOMSAFDELINGEN 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Klubmesterskaber den 21-22. maj 2022 
 
 
Der er ingen træning for ungdommen følgende dage: 
  
Juleferie mandag den 20. december 2021 – fredag den 31. december 
2021  
 
Vinterferie mandag den 14. februar – fredag den 18. februar 2022  
 
Påskeferie mandag den 11. april – mandag den 18. april 2022  
 
Store Bededag fredag den 13. maj 2022  
 
Kr. Himmelfarts ferie torsdag den 26. maj - fredag den 27. maj 2022  
 
Pinseferie/ Grundlovsdag mandag den 6. juni 2022  
 
De nævnte dage er inklusive. 
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Et mangeårigt medlem går ”fra borde” 
Her i december havde vi julefrokost i 60+ fredagsholdet. Det er der ikke no-
get nyt i, for det har vi hvert år. Men i år var det alligevel noget særligt, da 
dagen var sidste ”arbejdsdag” for et mangeårigt medlem. Der er tale om 
Jørgen Sølvtofte, som startede i ABC i 1967. Jørgen havde altså 50 års spiller
-jubilæum allerede i 2017. Den rekord er der vist ingen i klubben der kan 
slå !                                             
Da Jørgen startede i ABC, 
Avedøre Badminton Club, hav-
de man ikke noget fast spille-
sted. Spillet foregik på Avedøre 
kaserne, i en boblehal i Glos-
trup, på Avedøre skole m.m . 
Jørgen var med hele vejen og 
han var i ABC´s bestyrelse gen-
nem 20 år. Jørgen var god til at 
sørge for, at nye medlemmer 
hurtigt fandt sig til rette.  Jør-
gen blev i øvrigt udnævnt til 
æresmedlem af ABC i halvfemserne. 

Jørgen er i øvrigt uddannet badmintondommer, og har siddet på stigen ved 
mange store kampe rundt omkring. 

Ved sammenlægningen med HBTK fulgte Jørgen med over i HB 2000, hvor 
han spillede helt frem til 2020. De seneste år på 60+ holdet. Så begyndte 
Jørgens fysik desværre at sige nej til badminton. Men så blev han 
”kaffebrygger” og ”bartender” på 60+ fredagsholdet. Men nu syntes Jørgen 
det skulle være slut.  

Vi vil ønske dig et langt og godt ”otium”. Selvom du er stoppet, håber vi at 
du ”kigger forbi” en gang imellem.  

PP 
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Konkurrence 
I juli-nummeret havde vi en SODUKO opgave. Blandt løsnin-
gerne er udtrukket en vinder. Det er BO CALSTRUP, der får 
sin præmie snarest. 

Denne gang gælder det om at finde den rigtige betydning af 
de 8 forskellige ord nedenfor. 

Løsningen kan bare skrives som de 8 rigtige betydnings-
numre (1, 2 eller 3) i en mail til:   sunpope@gmail.com      
senest 31. januar. 

Som titel på mailen skrives løsning 
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Juleturnering i ungdomsafdelingen den 10.12.21 

Rammen var sat til juleturnering: sneen der daler uden for, julemusik, 
æbleskiver og hallen fyldt med ungdomsspillere, som var helt klar til 
at være med på løjerne i jule-
turneringen. 

33 spillere havde tilmeldt sig i 
år og det er faktisk rekord i 
forhold til seneste par år. Det 
skyldes især, at rigtig mange 
af vore nye ungdomsspillere 
har tilmeldt sig, godt tilskyn-
det af vore trænere.  Det er 
bare lækkert I vil være med. 
Men det skulle vise sig at det 

ikke var den eneste rekord 
der blev slået denne fredag.  

Vores trænere var også med 
til at spille på de respektive 
hold, hvilket var til stor for-
nøjelse for spillerne. 

Spillerne blev inddelt i 3 hold, 
som skulle spille mod hinan-
den. 
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Hold 1: Maja, Astor,  Marius, Ella, Alfred, Karl-Emil, Frida, Silke, Mik-
kel, Carlos og Marcus 

Hold 2: Katrine, Carl-Emil, Gustav, Sebastian, Ida, Dong, Elias, Mini, 
Anton, Noah og Sofus 

Hold 3: Thorbjørn, Angela, Elias,Anne-Marie, Sander, Emil, Anna, Jo-
nas, Martin, Oliver og Gustav 

 

Traditionen tro var det ikke helt 
så let, at spille badminton den-
ne dag, da der var forhindringer 
på alle banerne: Drillenisser på 
den ene bane, dækket net, så 
man ikke kan se modstanderen 

på den anden. Så skulle man 
spille med en tung ketsjer på 
den tredje bane og på sidst 
bane skulle man spille med 
ketsjeren  modsat sin spille-
arm. 

Efter ca. 1½ time havde alle 
spillet mod hinanden og der 
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var fundet  en vinder. Men inden vinderholdet blev afsløret, skulle der 
spises æbleskiver og store slikposer. 

Alle deltagere havde medbragt en gave, som blev lagt i en fælles gave-
pose. Gaverne skulle bruges som præmier til de respektive hold, såle-
des at vinderholdet fik fornøjelsen af at trække gaver først, dernæst 2. 
pladsen og sidste hold til at trække en gave var 3. pladsen. Men der 
kunne ikke findes en 3. plads, da hold 1 og 3 endte med samme antal 
point og dermed delte de 2.pladsen. 

Lige for at vende tilbage til den 
anden rekord, der blev slået, 
så lykkedes det spillerne at 
gumle sig igennem 200 æble-
skiver, hvilket er lidt af en 
præstation. 

Så tak for hjælpen med at få 
det hele til at gå op i en større 
enhed til Amanda, Peter, Oli-
ver, Silke, Noah, Martin og 
Mikkel 

Så er der kun tilbage at ønske 
alle i ungdomsafdelingen og 
jeres familier, en rigtig glæde-

lig jul og det lækkert nytår. 

Vi ses til træning igen den 3.1.22  hvis ellers Coronaen tillader det. 

Ungdomsudvalget 

 

 
Der er flere fotos i Galleriet på hjemmesiden 
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Sidste nyt fra turneringsmotionisterne 
2022 bliver et godt og sundt år. Nogen skylder i hvert fald. Vi er heldig-
vis langt fra det herrens år 2020, som bød på alt andet end business as 
usual.  

Meeeen….2021 flopper lidt her i slutningen af året. Hvis 2021 var en vædde-
løbshest, var den formentlig blevet aflivet. Forventningerne til det nye år er 
derfor voldsomt store, for vi mennesker er jo optimistiske væsener (eller bare 
naive, vælg selv). 

Vi er halvvejs igennem sæsonen. Positivt er det at vi har fået lov til at være i 
hallen (endda uden ensretning på banerne). Nu er vi der hvor landet igen 
lukker en del ned, men forhåbentlig bliver det stadig muligt at slå til fjerbolde.  

Træning og holdkampe har dog været præget af færre glade motionister end 
sædvanligt, der har været en del skadede spillere og andre med utilgænge-
lighedskort på hånden. Derfor har vi lånt spillere til holdkampe af flere om-
gange, og kæmpestort TAK til jer, I ved hvem I er. 

 

1. hold, 4+4 serie 1:  Har spillet 2 kampe, vundet begge og 
ligger nr. 1 

2. hold, 4+2 serie 2: Har spillet 4 kampe, vundet 3 og ligger på 
     delt 1. plads. 

2 x 4H, serie 2 (Team Jon & Team Henrik): Begge hold har 
spillet 1 kamp og har hevet sammenlagt 1 sejr hjem. 

 

Nu skal de sidste kam-
pe spilles i første kvar-
tal 2022, og forhåbent-
lig bliver det HB2000 
der tager sejren hjem – 
uanset hvilke hold vi 
stiller med og hvor lidt 
træning man har fået 
med sin makker i forve-
jen. Vi ved vi kan, og 
derfor vinder vi!! 
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Man skal lade det gode og positive fylde mest, så derfor skal vi selvfølgelig 
slutte med at glæde os over, at en flok motionister fik holdt julefrokost før det 
blev umoderne igen – selvfølgelig med test før fest – og rygterne siger de 
hyggede sig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Nyberg fik spirillen. Og helt ærligt, hvilken badmintonklub kan klare 
sig uden en Charlotte? Hun stiller altid op og giver en hånd med imens hun 
snakker, griner og fortæller noget sjovt. Hun styrer HB2000-bodegaen med 
hård hånd, spiller kampe, laver bestyrelsesarbejde, cykler til og fra Valby osv 
osv. Hun har travlt men aldrig for travlt til at spørge ind til andre, eller lige 
fremstille en karklud og sende den, bare fordi hun synes. For nylig rundede 
hun desuden 500 spillede kampe, meget imponerende. 

Sammen med Charlotte er der aldrig kedeligt, og vi er virkeligt heldige at vi 

har hende. Spirillen er fuldt fortjent, tillykke med den!  

Det glade fest-team fik spist julemad, danset og lavet VLTJ-træning (jeps, 
så’n er motionister nemlig, selv til fester fylder træning). 

Tilbage er der kun at ønske glædelig jul & godt nyt år. Vi ses i 2022, det fede-
ste år. Glæd jer! 

 

/Motionisterne 
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Lidt tanker og refleksioner fra veteranafdelingen 

Det har været en del op ad bakke for holdlederne at samle spillere til nogle 
af veterankampene, i første del af sæsonen. 

Det er kun pga. en fejlindberetning, at vi ikke er trukket ud af turneringen 
med vores +50-2. Vi får en sidste chance, men det betyder så, at vi skal stille 
med fuldt hold i resten at sæsonen. 

Der kan være flere grunde til at der er mange afbud, men det ændrer ikke på 
at det er et slidsomt arbejde for vores holdledere. 

Jeg kunne også godt ønske mig lidt bedre fremmøde på træningsaftenerne, 
jo flere vi er, jo bedre og sjovere bliver træningen. 

Som jeg tidligere har skrevet ud til alle, skal der findes en ny veteranspilleud-
valgsformand til næste sæson, og jeg håber at der kommer en kandidat til 
posten.  

Jeg håber at vi er i stand til at spille resten af holdkampene uden for mange 
afbud, det er trods alt både sjovt og spændende at møde spillere fra andre 
klubber. 

Til sidst vil jeg ønske alle en god Jul og godt Nytår, og håber alle kommer 
igennem julen uden at blive ramt af endnu en Corona bølge. 

Veteranspilleudvalgsformand 

Hans Asmussen 

———————————————- 

Lidt til kalenderen 

Klubmesterskaber:     Uge 16/2022 

Klubfesten:                   Lørdag den 30. april 2022 
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Seneste nyt fra SENIORERNE 
Som det jo desværre er ved at blive tradition stiger smitten i 
det ganske land i takt med at juleferien sig nærmer. I år har 
vi dog fået lov at spille badminton længere tid end sidste år - 
og vi håber rigtig meget på, at vi kan fortsætte sæsonen ud 
uden de store aflysninger af holdturneringerne. I netop hold-
turneringen går det ganske udmærket for seniorafdelingen i 
år. Det så svært ud fra sæsonstart med afgang fra 5 damer. 
Vi har en enkelt gang måtte opgive at stille hold, da vi havde 
omkring 15 afbud. Det er aldrig set tidligere i seniorafdelin-
gen, men det hænger til dels sammen med, at folk har man-
ge corona-udskudte arrangementer fra sidste og forrige år, 
som nu ikke kunne rykkes til andre datoer. Men vi håber ikke 
det sker igen, da vi så vil blive nødsaget til at trække vores 
4.hold, hvilket jo vil betyde, at der er mange, som ikke vil 
kunne spille holdkampe resten af sæsonen. 

Træningen kører derudaf og der er god tilslutning. Også på 
den sene om mandagen - det er dejligt!  

I forhold til holdturneringen kører det også ganske udmær-
ket. Sidste år lå vores 2., 3. og 4.hold til oprykning på nuvæ-
rende tidspunkt, men i år er det en smule anderledes. Det 
har nok dels noget at gøre med afgangen af de fem damer, 
men derudover har vi som tidligere nævnt også haft nogle 
holdkampe med en del afbud af forskellige årsager. Samtidig 
er der dog også en del af vores talentfulde ungdomsspillere, 
som bare bliver bedre og bedre, og det er en fornøjelse at 
se. Der går ikke mange år, før de har slået os gamle af pin-
den. Men samlet set ligger de tre nævnte hold nu ca. midt i 
hver deres respektive pulje i henholdsvis serie 1, 2 og 3, 
hvilket er ganske hæderligt! :) 

For 1.holdets vedkommende, som spiller i Danmarksserien, 
ligger vi faktisk rigtig godt til! Den sidst spillede runde var 
rigtig god ved os. Vi vandt selv 9-4 over Lyngby, hvilket var  
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et rigtig flot resultat. Lyngby har en masse fremadstormende 
unge talenter, men i sidste ende kunne de ikke hamle op 
med rutinen fra HB2000. I de sidste par holdkampe er det 
især vores damer, der har brilleret og vundet alle deres kam-
pe, men i denne kamp var det herrerne, der steppede op og 
vandt samtlige herrekampe. Utrolig bedrift, når man tænker 
på, at undertegnede ikke var med grundet sygdom. (Men 
mere skal vi heller ikke ligge i det!)  

Samtidig med vores sejr flaskede resultaterne af de andre 
kampe i vores pulje sig sådan, at vores nærmeste konkur-
renter mistede point, således at vi nu ligger på en 3.plads i 
puljen. Det er sådan, at de 4 øverste i puljen går i opryk-
ningsspillet, og spiller om at rykke op i 3. division, og de 4 
nederste går i nedrykningsspillet og spiller om at rykke ned i 
Københavnsserien. Alle hold i grundspilspuljen mangler én 
kamp, og som det ser ud lige nu, kan vi næsten ikke undgå 
at blive blandt de fire øverste og dermed gå i oprykningsspil-
let. Det vil i så fald være klubhistorie. Blandt andet derfor hå-
ber vi uendeligt meget på, at vi får lov til at spille sæsonen 
færdig. Og så fordi, at det jo også bare er virkelig vidunder-
ligt at mødes og spille badminton og hygge sig sammen. Fra 
seniorafdelingen ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.  

- Mikkel 
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"Støt vore sponsorer, de støtter os" 
Ud over en bold og tøj aftale med Yonex har vi i denne sæson 
foreløbig fået 2 hovedsponsorer, nemlig Lokalbolig, Hvidovre 
Torv og MALER-TEAMET, der også var sponsor sidste år. 
Sponsorerne er trykt på senior holdenes tøj. Du kan nemt finde 
frem til dem i bunden af klubbens hjemmeside, og ved et tryk på 
Deres logo er du fremme på Deres firma hjemmesider. Du finder 
dem ligeledes på Vores sponsortavle i cafe'en. 

 

Lokalbolig 
Hvis du medbringer et visitkort fra sponsortavlen i cafe'en og får 
udført et uforbindende og gratis vurdering af din bolig får klub-
ben yderligere et tilskud og sætter du ligeledes din bolig til salg 
hos Lokalbolig falder der yderligere et stort beløb af til klubben. 
Husk at medbringe et visitkort fra klubben. 

 

 

             

MALER-TEAMET 
Har du brug for hjælp til malerarbejdet, så kontakt Martin Omel 
Madsen, der træner mandag og torsdag på senior træningen 
eller klik dig ind på hjemmesiden og se de gode tilbud på maler-
arbejde. 

 

På sponsorudvalgets vegne 

Per Roos 
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   Vi ønsker alle vore medlemmer  

       en rigtig glædelig jul ! 
 


