
  

 Årgang 55                      Januar 2021                                 Nr. 1

Læs i dette nummer: 

Corona situationen 

Nyt fra afdelingerne 

Spændende konkurrence 

Turneringsmotionisterne varmer op med ”Corona-afstand”. Læs mere i 
motionisternes indlæg på side 10 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Støt vore sponsorer….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesseret i at være sponsor for HB 2000 ? 

Kontakt klubben for nærmere information. 
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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 er 
ikke fastlagt  grundet corona-
situationen. 

 

 

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  
i ulige ugenumre 

Kontoret er lukket pt grundet 
corona restriktioner ! 

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 

Næstformand: 

Ulrikke Meinertsen      31 43 40 06 

                   Ulrikke@meinertsen.dk 

Sekretær: 

Simone De Blanck     26 33 49 06 

Kasserer: 

Jeanette Ingerslev         21 45 14 18 

Bestyrelsesmedlem: 

Jakob Madsen                21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Helene Jensen               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 

5 

 

 

 
 

Kære medlemmer! 

Hvor vi dog savner at se jer i hallen ☹. 

Desværre ser det jo ud til, at det ikke kan blive lige med det samme, at 
vi kan byde jer velkommen tilbage. 

Men vi forsøger at holde humøret højt og stadig varetage de bestyrel-
sesopgaver, der ikke bliver corona-udskudt. 

Så i skrivende stund er vi i dialog med kommunen om indkøb af træ-
ningsrekvisitter til ungdomsafdelingen, vi søger om tilskud til nye møb-
ler til Caféen samt kontoret og der arbejdes på færdiggørelse af klub-
bens årsregnskab. 

Derudover arbejder vi lige nu på en model for, hvordan vi kan kompen-
sere jer medlemmer i forhold til kontingentindbetaling. Vi er helt på det 
rene med, at I lige nu ikke får meget for jeres kontingent og jeg er så 
taknemmelig for jeres opbakning i forhold til den ulykkelige situation. 

Dog vil jeg godt lige nævne, at HB2000 ikke er udgiftsfri til trods for 
Corona. 

Vi skal stadig betale til Badminton DK – dels for at have hold tilmeldt 
dels på baggrund af antal medlemmer i forhold til forsikring etc. 

Men vi værdsætter jeres loyalitet og jeg kommer tilbage, når vi et kon-
kret forslag parat til jer. 

Indtil da – pas på jer selv og jeres kære. 

 Hilsen, Ole Høg Perregaard 

 

PS. Da hallen er lukket i øjeblikket , findes dette blad kun på klub-
bens hjemmeside. 
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Lidt nyt fra ungdomsafdelingen 

Det var jo således, at ungdommen ikke i første omgang blev ramt af 
restriktionerne. Så vi fortsatte holdkampene og uændret  træning. 
Men den gik kun til den 7.december, hvor vi også måtte lukke al akti-
vitet ned. Jeg havde dog allerede lukket træningerne ned den 30.11, 
da et par ungdomsspillere blev smittet med Corona. Vi måtte derfor 
desværre aflyse vores juleturnering den 5.12.  

Det betød også at vi valgte at meddele kredsen, at vi dels meldte 
afbud til U13 4400 pulje 1 eventen den 6.12.og tabte dermed de 2 
holdkampe og dels at vi ikke kunne være vært for U17/19 9600 pulje 1 
eventen den 6.12. hvor vi skulle have besøg af 2 andre klubber. Denne 
event er heldigvis blevet udsat og vi har ikke tabt kampene. Nu skal vi 
bare finde en ny dato for afviklingen af denne event. 

Stillingen for de 4 hold jeg har tilmeldt holdturneringen ser således 
ud: 

U13 4400 4 spillere pulje 1 ligger på 9.pladsen ud af 9 hold 

U13 3400 4 spillere pulje 2 ligger på 8. pladsen ud af 8 hold 

U15 4800 4 spillere pulje 1 ligger på 8. pladsen ud af 11 hold 

U17/19 9600 pulje 1 ligger på 5. pladsen ud af 6 hold  

I forventningen om at vi kommer i gang med at spille snart, får I lige 
en ferieplan, hvor vi ikke har træning ungdomsafdelingen: 

Vinterferie mandag den 15. februar – fredag den 19. februar 2021  
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Påskeferie mandag den 29. marts – mandag den 5. april 2021  

 

Store Bededag fredag den 30. april 2021  

 

Kr. Himmelfarts ferie torsdag den 13. maj – fredag den 14. maj 2021  

 

Pinseferie mandag den 24. maj 2021  

 

Med disse ord vil jeg blot sige tak for 2020 og vi regner jo med at 2021 
byder på en masse fede badmintonoplevelser, både når holdkampene 
forhåbentlig kommer i gang igen, men også at det bliver muligt at 
afholde klubmesterskaberne i weekenden den 8.-9. maj 2021. 

Helene 
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Seniorafdelingen 
I seniorafdelingen venter vi også noget så utålmodigt på at få lov 
til at spille badminton igen. Men som alle vist er klar over, kan 
det være særdeles svært at spå om. Badminton Danmark og 
Badminton København har også haft sit hyr med at få holdtune-
ringerne afviklet på en fornuftig vis. Her ændrer udmeldingerne 
sig også jævnligt – i takt med restriktionerne og anbefalingerne 
fra myndighederne. Status lige nu er, at Badminton København 
(i hvilket regi vores 2., 3. og 4. hold spiller) desværre har aflyst 
og lukket resten af holdturneringen. Det betyder samtidig, at in-
gen hold rykker hverken op eller ned i denne sæson, og vi kom-
mer derfor desværre ikke til at kunne profitere at vores ellers go-
de start på sæsonen for disse af vores hold. Dog har Badminton 
København åbnet mulighed for, at vi kan få lov til at spille nogle 
af de resterende kampe, når der bliver åbnet op igen, vel at 
mærke. Dette vil så dog blot være ”venskabskampe” eller træ-
ningskampe. De tæller altså ikke i noget regnskab til holdturne-
ringen, men de individuelle kampe vil dog stadig tælle for enkelt-
personer, således at man altså stadig får eller mister point for 
kampe. Så den individuelle rangliste vil altså stadig være gæl-
dende og bliver opdateret for disse træningskampe, mens selve 
holdkampsresultatet ikke har nogen anden betydning end æren. 

For vores 1.hold, som spiller i Badminton Danmark regi, er det 
lidt anderledes. Her er status pt., at slutspillet er droppet, men 
man vil stadig forsøge at spille grundspillet færdigt. Hvis det lyk-
kes, vil der være op- og nedrykkere på baggrund af stillingen i 
det færdigspillede grundspil. Som det ser ud lige nu, satses der 
på, at man kan spille de tre manglende kampe i grundspillet i 
uge 10, 11 og 12. Uge 10 og 12 i weekenden (plejer at være lør 
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dage), men uge 11 kommer til at ligge på en hverdag, dog ikke 
fredag. 

Alt dette er jo som sagt med meget forbehold. Vi ved ingenting 
med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Vi håber bare viiiiiiirke-
lig meget, at vi snart kan komme til at spille vores elskede sport 
igen!! 

 

Med håbet om snart at se jer alle sammen i hallen igen. 

 

Kærlig hilsen.. 

Mikkel 
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Turneringsmotionisterne: 

Tak for efterårssæsonen 2020 og velkommen til Sprit & Af-
stand 

Egentlig er det vel utroligt, at vi fik lov at spille frem til starten af december før der 
blev lukket ned. 

Første forhindring for et aktivt fritidsliv var forsamlingsforbud på 10 personer fra 26. 
oktober. Det gjorde det umuligt at spille holdkampe - undtagen for 4H-holdet, som 
jo kun er 8 personer samlet. 

Efterårssæsonen gav som bekendt mulighed for at træne under forudsætning af, at 
de relativt nye spillere på holdet, Sprit & Afstand, blev inviteret med hver gang. 

1. hold, 4+4 serie 1: Har spillet 2 kampe og vundet begge, pt. nr. 1; 
nåede lige sidste kamp dagen inden nedlukning. 

2. hold, 4+2 serie 1: Har ikke nået at spille kampe 

3. hold, 4+4 serie 2: Har spillet 2 kamp, vundet 1 og tabt 1, pt. nr. 3; 
nåede også lige sidste kamp dagen inden nedlukning. 

4H, serie 2: Har som klubbens eneste voksne hold fået lov at spille 
kampe, da man holder sig under 10 personer. Det er blevet til 2 
kampe, 2 sejre og en foreløbig 3. plads. Holdet er nu dog også lukket 
ned i forbindelse med lukning af indendørs idræt fra 9. december. 

 

Sådan har vi sørget for at træne i grupper af max. 10 

Forsamlingsforbuddet har i den daglige træning været håndteret ved at man fra 
gang til gang har skulle tilmelde sig den enkelte træningsaften. Dagen inden trænin-
gen er blevet udsendt gruppeopdeling og baneplacering, så den enkelte har kunne 
gå direkte fra ankomst, over afspritning, og så til sin dedikerede bane.  

Sådan har vi varmet op med afstand (se forsiden) Opvarmning er foregået ved at 
hver spiller har en kvartbane til sin rådighed - og så har der været spillerunder inden 
for grupperne. Efter lidt begyndervanskeligheder lærte alle at tilmelde sig til tiden 
og ikke framelde sig efter fristens  

11 

 

udløb - dog var det naturligvis acceptabelt - ja faktisk påkrævet - at man frameldte 
sig ved symptomer på Corona eller hvis man havde været tæt på en smittet. 

En del af opvarmningssessionerne har i Oles fravær været foretaget af Cecilie - og 
en enkelt af Mette - en tak til dem for at sørge for at vi har været varme inden spillet 
blev sat i gang. Da vi desværre var nødt til at aflyse julefrokosten har vi - som et lille 
plaster på såret - i forbindelse med opvarmningen haft den efterhånden traditionel-
le VLTJ-plankedans som en del af opvarmningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan har vi holdt caféen i live 

Det skal jo også klares, så nogle runder er sluttet 21.55 for at kunne nå at købe øl 
inden restriktions-lukketid. 

Sådan holdt vi os i form over julen 

Løb, cykling og lange gåture i den snedækkede skov. Yeah right… altså når vi var 
færdige med at trøstespise. 

Håber at I havde en rigtig dejlig jul med masser af hjemlig hygge til alle. Vi ses i 2021 
og gid det må byde på meget mere af det gode end 2020. 

 

Motionisterne 



12 

 

Lidt nyt fra veteranafdelingen 

Jeg håber alle er kommet godt igennem jul og nytår. 

Første halvdel af sæsonen 20/21 er nu gået. Det har været en meget 
anderledes en af slagsen. 

Klubben har i takt med nye restriktioner tilpasset sig, så det fortsat 
har været muligt at komme i klubben og få lidt motion, indtil vi i de-
cember måtte stoppe helt. 

Jeg vil gerne takke alle i veteranafdelingen for at I har gået til opgaven 
med åbent sind og godt humør. Det har ikke altid været lige let at få 
det hele til at passe fuldkomment, men I har alle været med til at få 
det til at lykkedes. 

Vi må nok have lidt tålmodighed endnu, men vi kommer forhåbentlig 
til at spille når der bliver mere styr på Corona situationen. 

I forhold til holdturneringen er alle kampe aflyst til og med 28.02.21. 
Så må vi se om restriktionerne bliver forlænget. 

Veteranspilleudvalgsformand 

Hans Asmussen 
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Konkurrence 
Stadig midt i en corona-tid, skal vi da hygge lidt med en konkurrence. 

Der kræves  hverken sprit, afstand eller mundbind ! 

Nedenfor er der 13 lodrette ord på tre bogstaver. De 13 tomme felter skal 
udfyldes, så der fremkommer 13 nye ord. Hvis det gøres rigtigt, vil der frem-
komme et vandret ord på 13 bogstaver. Hvis det er for svært, kan røbes at 
ordet dækker et arrangement, der er relateret til badminton. 

Løsningen sendes , inden udgangen af februar, på mail til: 

sunpope@gmail.com 

Indeholdende det lange ord, dit navn og din adresse. 

Så udtrækker vi, som sædvanligt, en præmie blandt de rigtige løsninger :) 
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Det var så hvad vi havde til jer denne gang. 

Næste nummer af bladet udkommer forhåbentlig på mere 
normal måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK: 

Hvis vi kommer i gang med at spille, så er hallen, som sæd-
vanligt, lukket på helligdage (påske, pinse m.m.) 
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HUSK: 
 

 

 

Vor boldleverandør Li-ning har jævnligt gode tilbud i badmintonud-
styr. Kig på www.li-ning.dk 
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