
  

 

 Årgang 55                          Juni 2022                                 Nr. 1

I dette nummer blandt andet: 

Generalforsamlingens referat 

Året der gik i afdelingerne 

Vore sponsorer 

Søndag den 22. maj blev der holdt ”Åben Hal” for vore ungdomsspillere 
og interesserede ”udefra”. Det blev en fin dag. Læs mere på side 26 ! 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Nyt spillertøj til ungdommen 

Dragter og overtræk 

Tak til Topdahl 
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Hvidovre Badminton - HB 2000 
HB 2000 Posten 
Redaktion: 

Poul Petersen (ansv.) 

Strøbyholm 34 

2650 Hvidovre 

E-mail: 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. 

Formatet helst JPG 

Deadline for næste nummer:  

1. september 2022 

Tryk: 

Klubben 
Adresse: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 A 

2650 Hvidovre 

 

OBS ! 

Kontoret har ikke faste åbnings-
tider 

Alle henvendelser om ind– og 
udmeldelser, banetildeling og 
lign. skal ske pr. e-mail.  

Klubbens e-mail er altid åben: 

 

HB2000@HB2000.dk 

 

 

Ændring af adresse, tlf, mail, og  
kreditkortoplysninger skal man 
selv foretage i sin profil på 
klubbens hjemmeside. 

 



4 

 

Bestyrelsen: 

Formand: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

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: 

Peter Porsdal                25 40 51 83 

                                   ppors@live.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Mads Feldvoss Olsen   20 94 97 64 

            madsolsenfeld@gmail.com 

Udvalg m.m.: 

Ungdom: 

Helene Jensen               23 30 08 62 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Seniorer: 

Mads Feldvoss Olsen   20 94 97 64 

            madsolsenfeld@gmail.com 

Motionister: 

Jakob Madsen               21 39 78 21 

              jakob_b_madsen@yahoo.dk 

Veteraner: 

Peter Porsdal                 25 40 51 83   

                                    ppors@live.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 tirsdag den 17. maj 2022  
 
Tilstede: Lisa, Lasse, Peter, Michael Ø, Mads, Ulla, Martin, Charlotte, Jørgen, Per, 
Poul, Helene, Mikkel, Jakob, Jeanette, Ole, John, Henning, Hans og Ulrikke. 

Afbud: Morten  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

John Berling bliver valgt med applaus.  

 

2. Formanden aflægger beretning. 

Dejligt med et år næsten uden Corona. En sæson med flere nye sponsorer - dejligt. 
Tak til sponsorudvalget der har ydet en stor indsats i løbet af sæsonen. En tak til 
klubbens frivillige der gør, at alle kan komme og spille badminton i hallen. Det ville 
være dejligt med flere frivillige i klubben, man behøver ikke sidde i bestyrelsen for at 
hjælpe. Det er den sidste sæson som formand efter mange år i klubben. Hb2000 er en 
klub hvor folk går fra at være ungdomsspiller - senior – veteran, dejligt med genken-
delige ansigter i afdelingerne. Nye stole og borde i caféen og snarligt nye hårde hvi-
devarer som kommunen finansierer. Nyt lys i hallen. Vi siger med stor beklagelse 
farvel til Hans som ikke længere ønsker at være veteranformand.  

 

            Ungdomsspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

Kunne mærkes på antallet af unger til træningerne, at vi havde fået en dansk OL vin-
der i herre single (Viktor Axelsen ;)) Der var mange nye unge til træning i starten. 
Helene ynder at sige, at der er ca. 45 ungdomsspillere i afdelingen. Der igen i år 
kommet Miniton. Det er Karina der står for det. Topdal har sponsoreret spilletøj og 
spillerdragter til ungerne – de ser godt ud i matchende tøj. Det har været Peter, Oli-
ver, Amanda der har været hovedtrænere på ungdommen med stor hjælp fra Martin, 
Noah, Silke, Jonas og til tider Saniya når der har været behov. Ungdomstræningen er 
blevet rykket en halv time, for at hjælpetrænerne kan nå at komme fra skole. Der er 
igen i år blevet afholdt træningslejr i Eskilstrup, med stor hjælpe fra Helene og Ken-
neth som havde køkkentjansen med hjemmelavet mad lavet af ungdomsspillerenes 
søde forældre. Der var 30 unge tilmeldt til juleturnering, som altid var super under-



6 

holdende. Ungdommen har aflyst sit klubmesterskab, da der kun var 7 tilmeldt. Der 
er åben hal i stedet for, hvor de unge kan invitere en ven, veninde, familiemedlem 
eller andet. Tak til holdledere, trænere, sponsorer og alle der har hjulpet til i ungdom-
men.  

            Seniorspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

Dejligt med en hel spillet sæson. Corona har desværre stadig påvirket holdturnerin-
gen, da folk har været syge eller skulle til arrangementer der har været udskudt. 1. 
holdet har spillet bedre end nogensinde. Aldersgennemsnittet på A træningen er lavt, 
takket være en masse ungdomsspillere. Senior har planlagt den første træningslejr i 
mange år fra d. 19 – 21 august. Senior er tilmeldt københavnercup hvor der i år vil 
være øl og Gin & Tonic under turneringen.  

 

            Veteranspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

Veteranerne er 52 spillere. Der har været en del afbud til holdkampe, det har derfor 
været svært at stille hold. En stor tak til holdlederne – de har gjort et stort stykke ar-
bejde.  

Peter spørger ind til det ene af veteranholdene. Dette er ikke afklaret endnu. 

 

            Motionistspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

Der har været en del skader – der er et arbejde i at få gang i afdelingens 31 medlem-
mer eller finde nogle nye. Ivan har været til træning hver gang. Ole har stået for træ-
ningen til motionisterne med stopper desværre efter 12 år. Motionisterne har fået Pe-
ter P som deres nye træner. Hvidovrecup blev ikke til noget i år, ligeledes blev klub-
mesterskaberne heller ikke til noget. Jakob stod for en ”klubmesterskabsaften” en 
træningsaften i stedet for det rigtige klubmesterskab. Dette var en succes! En tak til 
holdlederne – de har gjort et stort stykke arbejde. En stor ros til dem der kommer til 
træningerne og som er fleksible. Motionisterne har afholdt julefrokost – dejligt med 
lidt hygge. Motionisterne mødes en tirsdag i måneden og hygger og fejrer fødselarer-
ne.   

Afdelingens bamse gik til Charlotte for sit gode humør, sine vilje til at spille kampe 
(500 kampe i år) og så sin vilje til at hjælpe.  

  

3. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning. 

Peter spørger ind til tilskud til åbne turneringer. Jeanette sender den videre til Helene. 
Peter troede ikke længere de unge kunne få tilskud til åbne turneringer – det kan de 
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godt. Michael Ø spørger hvorfor vi skal have så mange penge stående? Jeanette for-
tæller, at klubben stadig skal løbe rundt. Michael Ø siger, at det stadig er meget at 
have stående. Ole fortæller at vi stort set hvert år budgetterer med en underskud på to 
cifre – vi bliver reddet fra underskud af sponsorudgifter. John fortæller at overskuddet 
skyldes at de to klubber der i sin tid blev slået sammen, havde gode penge med. Når 
pengene bliver brugt, kommer de ofte tilbage igen. Per spørger ind til, og de nye bol-
de lever op til forventningerne. Mikkel fortæller at boldene ikke lever op til forvent-
ningen og til prisen. Yonex har haft problemer med at levere bolde, vi har derfor fået 
bedre bolde end vi betaler for. De når dog ikke at ligge i boldskabet i lang tid nok. 
Prisen på boldene steg med 10 % ret hurtigt efter vi havde indgået aftalen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfast-
sættelse for den kommende sæson. 

Der vil forekomme en kontingentstigning på mellem 50 og 300 kr. alt efter hvilket 
hold man er på. Vi har investeret i en ny bærbar og en ny PC til 12.700 kr.  

 

6. Valg til bestyrelse 

Følgende er på valg i lige år 

Formand: Ole Perregaard – har valgt at stoppe, modtager ikke genvalg, der 

vælges ny formand. Bestyrelsen foreslår Mikkel Grøn – Mikkel Grøn er 

valgt som formand.  

Sekretær: Ulrikke Meinertsen – modtager genvalg – Ulrikke Meinertsen er 

genvalgt. 

Veteranspilleudvalgsformand (VSU-formand): Hans Asmussen - har valgt at 

stoppe, modtager ikke genvalg, der vælges ny formand. Bestyrelsen foreslår 

Peter Porsdal – Peter Porsdal er valgt.  

Motionistspilleudvalgsformand (MSU-formand): Jakob Madsen – modtager 

genvalg – Jakob Madsen er genvalgt.  
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Tidligere Seniorspilleudvalgsformand: Mikkel Grøn – overtager formands-

posten. Bestyrelsen foreslår i stedet Mads Feldvoss. – Mads Feldvoss er 

valgt.   

 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år ad gangen): 

Lisa Nielsen - modtager genvalg – Lisa Nielsen er genvalgt. 

John Berling - modtager genvalg – John Berling er genvalgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer. 

Lisa Nielsen – Modtager genvalg – Lisa Nielsen er genvalgt. 

Tina Lougart – Modtager genvalg – Tina Lougart er genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

            Poul Petersen – modtager genvalg – Poul er genvalgt.  

10. Eventuelt. 

Vi siger tak til Hans og Ole for deres store indsats i de seneste mange 
år og håber at se dem i klubben i fremtiden.  

 

 

Formandens og afdelingsformændenes beretninger, 
i fuld længde,  kan læses fremad i bladet 
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Formandens beretning sæson 21/22 
Så går sæsonen 21/22 på hæld. 

Tænk at vi har haft en hel sæson – næsten - uden forstyrrelser – hvor har det været 
en stor befrielse ikke hele tiden at skulle følge med i myndighedernes retningslinjer 
for at være sikre på, at vi som klub ikke udsatte jer medlemmer for unødige risici.  

Tænk, at vi igen har kunne samles i hallen og dyrke vores fælles interesse. Tænk, at 
vi har kunne afvikle de forskellige holdturneringer og prøve kræfter med andre hold 
og spillere – udover vores faste træningspartnere. Tingene virker næsten normale 

ষ 

Igen i år har vi fået mulighed for at holde åbent hele sommeren, så de, der har lyst 
og tid, kan fortsætte spillet i hallen. Det vil blive på de tider, man i forvejen har 
booket – man kan således ikke bare møde op på de tidspunkter, man har lyst. 

Der vil ikke være rengøring i løbet af sommeren, så vi har et fælles ansvar i at holde 
hallen, omklædningsrum og café pæne og rene og rydde op efter os, når vi har væ-
ret der. 

I forhold til den forgangne sæson vil de enkelte afdelingsformænd selv berette, hvad 
der er sket i deres afdelinger, men som klub kan jeg berette, at denne sæson har 
budt på blandt andet flere nye sponsorer. Det er en fornøjelse at have et hårdtar-
bejdende sponsorudvalg, der i denne sæson har indgået aftaler med hhv.  Malertea-
met, Nordahl og Lokalbolig.  Det betyder, at spillerne i hhv. ungdomsafdelingen og 
seniorafdelingen ser fantastiske ud, når de repræsenterer HB2000 i en ens klub-

dragt. Herfra skal lyde et 1000 tak for de 3 sponsorer for at ville støtte op om det 

arbejde, der udføres i HB2000 og som kræver en vis økonomi fra klubbens side. Men 
også en stor tak til Per, Morten og Martin for hele tiden at være på jagt efter emner, 
så vi forhåbentligt kan få endnu flere navne på vores sponsortavle og endnu flere 
skilte i hallen. 

I samme moment skal lyde en stor tak til alle klubbens frivillige, der yder en utrætte-
lig indsats for at få klubarbejdet i HB2000 til at hænge sammen og som betyder, at I 
som medlemmer kan spille badminton her hver uge. Det er ofte et utaknemmeligt 
job at være frivillig leder og det kan for mange være svært at finde de nødvendige 
timer for at løse opgaverne. Ikke desto mindre er der stadig nogle, der stiller op 
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hver gang, der er brug for det. Det er desværre mange gange de samme og i denne 
sæson har der på mange bestyrelsesmøder været brugt en del tid på at tale om, 
hvad der skal til, for at vi kan engagere flere, så opgaverne bliver bedre fordelt.  Der 
trækkes hårde veksler på for få individer og det kunne være rart, hvis flere ville til-
byde deres assistance. 

Det er derfor også en stor glæde for mig at se flere unge bejle til bestyrelsesarbejdet 
i klubben. Hvis vi som klub skal forny os og fortsat arbejde med længerevarende 
visioner, er det vigtigt, at I unge kommer til bordet og er med til at præge udviklin-
gen i HB2000. 

Som det nok er kommet de fleste for ører (det står i øvrigt også i indkaldelsen og på 
dagens agenda), så er dette min sidste generalforsamling som formand for HB2000.  

Tidsmæssigt er det blevet svært at få tingene til at hænge sammen, så jeg er blevet 
nødt til at prioritere. 

Det har ikke været en nem beslutning. Jeg har været medlem af denne klub siden 
1978 og fra 1986 været involveret som frivillig leder. Jeg har i flere perioder været 
formand, næstformand, ungdomstræner og motionisttræner. HBTK og senere 
HB2000 har altid haft en speciel plads hos mig og givet mig så mange gode timer 
som spiller, at det altid har været naturligt at ”betale” dem tilbage via frivilligt arbej-
de. 

HB2000 er en klub i udvikling. Vores seniorafdeling spiller på et forholdsvist højt 
niveau (DS) og gør det godt. Vi har en velfungerende ungdomsafdeling og det gør 
mig stolt at se, at vi er blevet i stand til at udvikle egne talenter, der så er med til at 
højne niveauet, når de rykker videre til seniorafdelingen. Stor ros til Helene og træ-
nerne i ungdomsafdelingen for dette stykke arbejde. 

Efter tro tjeneste i seniorafdelingen er der mange, der vælger at gå over som vete-
ranspillere. Det er dejligt fortsat at kunne møde de samme mennesker i klubben – 
uanset at alderen og ambitionsniveauet har ændret sig. 

Vi har også en god bredde i klubben, hvor alle kan få deres lyst til badminton indfri-
et. Om man ønsker en ugentlig banetime med gode venner eller ønsker at være en 
del af et fællesskab i turneringsmotionistafdelingen, så kan det lade sig gøre og der 
er ingen tvivl om, at HB2000 gør en stor forskel for mange af Hvidovres borgere. 
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De sidste par år har der – uanset corona ikke været stille i Præstemosehallen. Vi har 

fået nye møbler og nyt lydanlæg til henholdsvis hal og café. Vi sender en stor tak 

til Hvidovre Kommune for deres velvilje med økonomisk støtte. Nu står vi overfor at 
skulle skifte hårde hvidevarer (en ikke ubetydelig økonomisk udskrivning) men igen 
viser Hvidovre kommune sig fra sin bedste side og har lovet at finansiere udskiftnin-
gen. Næste projekt er at få gjort baren mere nutidssvarende og sikre, at vi fortsat vil 
kunne servere kolde drikke til tørstige medlemmer.  

Ovenstående ”projekter” skal ses som eksempler på, at der hele tiden er ting, vi som 
klubledere skal forholde os til. De fleste af de ting har som regel en økonomisk kon-
sekvens og skal finansieres. Vi er privilegerede at have en meget sund økonomi i 
HB2000 (godt styret af vores dygtige kasserer Jeanette) og har til mange af vores 
projekter haft en opsparing, vi har kunne trække på. Derudover har sponsorudvalget 
medvirket til at skaffe midler til klubbens drift. Vi skal dog være opmærksomme på, 
at badminton på det niveau, vi ønsker i HB2000 er blevet en dyrere sport og at det 
derfor i fremtiden vil kræve flere penge at opretholde vores aktivitetsniveau.  

Til hurtig orientering kan jeg lige give en hurtig status over medlemssituationen i 
HB2000 i skrivende stund. 

Vi er i alt 389 medlemmer fordelt på følgende afdelinger: 

Veteran   50 

Ungdom    41 + 8 

Turneringsmot.  31 

Senior     41 

Banetidsspillere og 60+  220  

 

Det betyder, at der stadig er plads til flere og tallene skal også nok øges, når vi star-
ter den nye sæson op. 

Udover at jeg selv har valgt at stoppe, så skal vi i dag også i bestyrelsen tage afsked 
med vores veteranformand Hans. Hans har styret afdelingen med ”hård” hånd og er 
et vellidt ansigt i afdelingen. I bestyrelsesarbejdet har Hans bidraget med humør, 
saglige og gode input til vores drøftelser og altid med god energi. 1000 tak for det 
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Hans – det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Udover arbejdet i 
bestyrelsen er det jo også Hans, der varetager vores boldindkøb samt sørger for, at 
der altid er tilstrækkeligt med bolde i skabene til alle afdelingerne. Denne opgave 
har stor betydning og Hans har heldigvis takket ja til at fortsætte med dette arbejde. 

Slutteligt vil jeg sige alle i bestyrelsen tak for et godt samarbejde gennem flere år. 
Det er nemt at være formand, når man har folk som jer omkring sig og jeg kommer 
til at savne vores gode dialoger både i og udenfor bestyrelseslokalet. Jeg ønsker jer 
al muligt held og lykke med det fremtidige klubarbejde og glæder mig til at følge jer 
fra sidelinjen. 

 

Tak for denne gang og et ønske om en rigtig god sommer til alle  

———————————— 

Beretning for ungdommen 21-22 

Indledning 

Så er vi kommet igennem en hel sæson næsten uden Corona og det er lykkes os at 
gennemføre de forskellige arrangementer som har været aflyst det seneste år. 

Da vi startede i august, kunne vi mærke at Danmark havde fået en OL vinder i bad-
minton, for i de første uger var der 5-10 nye børn hver uge som gerne ville starte til 
badminton. I perioder var vi oppe på 30 spillere om mandagen, som typisk er for 
nybegyndere. Så vi måtte udvide tirsdagen til også at være for de nye spillere og 
ikke kun de lettere øvede. Dette gjorde sig også gældende for torsdagstræningen. 
Men det er jo en positiv problematik at få plads til alle.  Da det jo ikke er alle de nye 
som melder sig ind i klubben og nogle melder sig ud, har vi ligget på et medlemstal 
på ca 50.  

Men det var også denne sæson vi fik MiniTon på programmet igen. Så siden marts 
har vi haft et hold på 8 børn i alderen 2-4 år som huserer i hallen om søndagen 
kl.9:30. Her er det Karina Sørensen som står for "træningen" 

 

Midt i sæsonen landede vi en aftale med Topdahl, som har sponseret spilletrøjer til 
alle ungdomsspillere samt hel spilledragt med overtrækstøj til alle U15/17 
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holdspillere og alle trænere. Totalt lækkert, det ser super godt ud, når holdet møder 
op i ens tøj, så en stor tak for sponsoratet til: 

 

Holdturneringen 

Til denne sæson havde jeg tilmeldt 4 hold i 4 spiller rækkerne:                                                                      
U13 3500 point, U15 4300 point, U15 4800 point og U17/19 9300 point. Det ser altid 
ud til at vi har spillere til alle holdene, men det viser sig ind i mellem, at de der var 
udset til at spille på holdene, enten melder sig ud eller alligevel ikke har mod på at 
spille på hold og så har vi problemerne med at kunne stille hold.  

Denne sæson har det primært været U15 4300 point, som ikke har haft nok spillere 
til at stille hold. Heldigvis må vi anvende 2 spillere fra U13 rækken, hvilket har været 
vores redning. Så stor tak til jer som har hjulpet til med at vi har kunnet stille hold 
og ikke mindst til holdledere, som har bakset med at finde spillere til kampene. 

Resultatet er endt med at U13 3500 p blev nr. 8 ud af 10 hold, U15 4300 p blev nr. 2 
ud af 7 hold, U15 4800 p endte på 3. pladsen ud af 8 hold og U17/19 9300 p blev nr. 
3 ud af 8 hold. Så alt i alt rigtig flot. 

Træningerne 

Denne sæson har det været Oliver K som har været hovedtræner for de yngste 
spillere om mandagen og tirsdagen, med Noah og Silke som hjælpetrænere, mens 
Peter P  har været hovedtræner om torsdagen med Martin som hjælpetræner. Her 
træner U15/17 spillerne. Vores ekstratræninger om onsdagen og fredagen har 
Amanda og Peter stået for.  Saniya har været vikar, hvis der har manglet en træner.  

I det nye år måtte vi justere lidt på mandag og tirsdags træningerne, fordi Oliver ikke 
længere kunne være træner. Så det blev i stedet Noah som overtog -fortsat med 
Silke som hjælpetræner. Vi var i samme moment nødt til at forkorte disse træninger 
med ½ time, så træningerne først starter kl. 15:30 og ikke kl. 15:00, fordi trænerne 
ikke kan nå at være i hallen før. 

Fotos på side 2 
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Vi var også nødt til at åbne torsdagen op for nogen af de nye yngste spillere, fordi vi 
ganske enkelt ikke havde plads på mandag og tirsdags træningerne. 

Her sidst på sæsonen har vi fået Jonas Kistrup ind som hjælpetræner om mandagen. 
Jeg vil også lige nævne at trænerne er rigtig søde til at hjælpe hinanden. Så hvis der 
er en der ikke kan tage sin træning, er der ofte en af de andre der kan træde til. 

Arrangementer  

Det lykkedes at få stablet et hold på benene til vores træningslejr i august måned. Vi 
skulle igen til Eskilstrup Hallerne på Falster. Med som trænere var Amanda og Peter 
P. Og da Amanda skulle hjem lørdag middag, overtog Oliver K trænertjansen. Der 
var også flere af vores nye medlemmer, som deltog og det er jo super de har mod 
på det. 

Vi havde en lille udfordring denne gang, fordi det ikke muligt at tilkøbe forplejning 
den pågældende weekend, fordi Cafeen var lukket. Så for første gang i 
træningslejrens historie, var vi nødt til selv at stå for forplejningen, men heldigvis 
ville køkkenet og de tilhørende faciliteter være tilgængelig for os. Så det blev 
undertegnede der tog med for at stå for forplejningen og vi havde allieret os med 
Kenneth, som hjælper. Men også forældrene bidrog med aftensmad til henholdsvis 
fredag og lørdag aften, så det var kun morgenmad og frokost vi selv skulle stå for.  

Det viste sig at blive en succes selv at stå for forplejningen, for så kunne vi jo selv 
bestemme menuen. 

Ellers forløb lejren igen uden kvaler, med masser af fjer og sjov og naturligvis det 
legendariske natløb om fredagen. 

Vores juleturnering blev også afholdt efter alle kunstens regler med æbleskiver, 
gaver, sodavand og slikposer. Vores ung-seniorer deltog også både som del af 
turneringen, men også for uddeling af præmier og æbleskiver. Fedt I fortsat har lyst 
til at være med.                                                                                                                        
Så det var spillere med hektiske røde kinder, som forældrene fik med hjem. Og så 
satte også rekord, idet vi var ca 30 deltagere. 

Desværre har vi lige aflyst vores klubmesterskab, da der ikke var nok tilmeldinger til 
at gennemføre. Det er rigtig ærgerligt, men vi satser på at komme stærkt igen, 
næste sæson 
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Sluttelig vi jeg takke alle jer der har hjulpet til med stort og småt i løbet af sæsonen. 

Især holdlederne for de 4 hold, skal have en stor tak for jeres engagement, 
tålmodighed og fightervilje for at kunne stille hold og tage med ungerne ud til 
kampene. Uden jer havde vi ikke hold i turneringen 

 

 

 

 

 

Men også MiniTon skal have tak for at I møder op hver søndag med jeres poder, 
håber I er klar til endnu en sæson. 

Særlig stor tak til Topdahl for jeres sponsorat. 

Helene 

 

Beretning fra Seniorerne 2021-22 
Først og fremmest er det jo super dejligt, at vi har fået lov til at spille en hel 
sæson færdig. På trods af, at coronaen ikke fik sat en stopper for selve hold-
turneringen i år, har den dog stadig haft sine uheldige eftervirkninger på i 
hvert fald seniorafdelingens holdkampe. Vi har haft flere både udskudte og 
ligefrem aflyste kampe på grund af corona. Vi har, blandt andet som følge 
deraf, haft klart flere afbud til holdkampe denne sæson, da vi har haft mange 
medlemmer, hvis arrangementer har været rykket et utal af gange grundet 
corona, og nu lå på datoer for holdkampe. Det resulterede desværre i, at vi 
måtte trække vores 4.hold, og samtidig er vores 2.hold reelt rykket ned. Det 
er dog stadig ikke sikkert, at nedrykningen bliver fastholdt, da der er tre hold i 
samme pulje, der har trukket sig. Så vi håber på, at vi står med fire senior-
hold i næste sæson, og at de fordeler sig i henholdsvis Danmarksserien, Se-
rie 1, Serie 2 og Serie 3.  

Vores 1.hold har i år klaret sig bedre end nogensinde i klubbens historie. De 
formåede at kvalificere sig til oprykningsspillet til 3.division. Herfra blev det 
dog svært grundet adskillige afbud. Vi måtte også her melde afbud til en en-
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kelt kamp. Det er ærgerligt, for det ville have været lidt sjovt at se, hvad det 
kunne være blevet til, hvis vi kunne have stillet stærkest op i alle kampene. 
Det må vi i stedet vente til næste sæson med at se.  

Seniorafdelingens gennemsnitsalder på A-træningen er fortsat meget lav - 
lavere end den nærmest nogensinde har været. Det skyldes en masse dygti-
ge og engagerede ungdomsspillere, som gradvist er blevet bedre og bedre 
og mere modnet. Dem håber vi på at have glæde af i mange år endnu, og så 
kommer der forhåbentlig nye ungdomsspillere op lidt løbende.  

Vi planlægger for første gang i år en træningslejr for seniorafdelingen. Det 
lader til at kunne lade sig gøre, og kommer i så fald til at ligge 19.-21.august. 
Det bliver helt sikkert en weekend fyldt med masser af hygge, spil og socialt 
samvær.  

Udover træningslejren åbner vi sæsonen i seniorregi med den årlige Køben-
havner-Cup den første lørdag i september. Vi glæder os til en kommende 
sæson, der forhåbentlig ikke længere bliver præget af corona, men derimod 
af masser af lyst til og mulighed for at spille så meget badminton som overho-
vedet muligt. 

Venlig hilsen 

Mikkel 

————————— 

Beretning fra veteranspilleudvalgsformanden  

Sæson 2021-2022 

Så kom vi igennem sæsonen 2021-2022 

Det blev igen en sæson i coronaens tegn 

Den ene dag måtte vi spille, næste dag måtte vi ikke. 

Der har været tilmeldt 52 spillere på A – B træningen. Der har i perio-
der været rigtig mange som ikke kom til træning 

Holdturneringen har været præget af mange afbud og hold der har 
trukket sig ud af turneringen. 

Vi har selv måtte vi trække +50-2 holdet, grundet mangel på spillere. 
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Holdlederne har haft store udfordringer med at stille fuldt, hold blandt 
andet på grund af mange skader og utryghed i forbindelse med Coro-
na. 

Vores hold i turneringen endte som følger  

+40-1  

Blev nummer 8 og sidst og rykker ned 

+40-2 

Blev nummer 4, men må desværre rykke ned da man ikke må have 2 
hold i samme række. 

+40-3 

Blev nummer 2 

+50-1 

Blev nummer 3 

+50-2 

Holdet blev trukket 

+50-3 

Blev nummer 2 

+60 

Blev nummer 6 

Jeg håber at den kommende sæson forløber som vi kendte til før Co-
rona, det har vi fortjent. 

Til sidst vil jeg gerne takke holdlederne for store arbejde de har udført 
hele sæsonen, for at skaffe spillere til holdene og vi endte med kun at 
måtte trække et enkelt hold fra turneringen. 

 

Veteran spilleudvalgsformand 

Hans Asmussen 
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Beretning turneringsmotionister 2021-2022 

Træningsaftener 

Endelig en sæson (næsten) uden lukninger grundet Corona (der var lige en 
enkelt gang inden jul og en enkelt gang efter). Alligevel har noget ramt os – 
trods 31 spillere i afdelingen har vi sjældent været mere end omkring 15 
spillere på en træningsaften. Omkring 8 spillere har vi så godt som ikke set 
hele sæsonen grundet skader og andre uheldige omstændigheder. Der skal 
et arbejde i gang for enten at få medlemmerne tilbage på banen eller ud at 
opsøge nye medlemmer. Andre spillere har til gengæld vist god stabilitet 
med Ivan i toppen med 100% fremmøde. 

Ole har som sædvanlig stået for en god variation af opvarmning, fysisk træ-
ning, slagøvelser m.m. samt coaching under spillerunderne, så vi der kom, er 
blevet endnu bedre. Ole er med sæsonens udgang stoppet som træner – en 
kæmpe tak til Ole for at have trænet turneringsmotionisterne gennem de 
sidste 12 år – det har virkelig løftet niveauet! 

Næste sæson skifter vi til at blive trænet af Peter Porsdal. Det bliver spæn-
dende med et nyt samarbejde, som jeg ser meget frem til. 

Turneringer 

Af forskellige årsager har der ikke været den store deltagelse i eksterne tur-
neringer i år – et enkelt par deltog i Værløse, hvor vi ofte har nogle par af-
sted til. 

Hvidovre Cup blev ikke til noget, da der stadig var efterslæb og usikkerhed 
grundet Corona. 

Klubmesterskaberne blev som bekendt heller ikke til noget grundet meget 
lav tilslutning – denne blev dog erstattet af ”Turneringsmotionist Invitatio-
nal”, hvor vi brugte en træningsaften på at afholde en turnering. 16 af egne 
spillere blev suppleret af 8 banespillere og veteraner, således at vi havde en 
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fuld hal med god kampstemning afsluttende med præmieoverrækkelse til 
guld og sølv i hver pulje. En rigtig god aften. 

Holdturnering 

Igen var vi ved sæsonstart ret pressede på især damesiden, så det ene af 
sidste sæsons 4+4 hold blev ændret til et 4+2 hold og sidste sæsons 4+2 hold 
blev ændret til et rent herrehold.  Det gik således: 

4+4 spillede igen bedste serie, serie 1. Sæsonen bar præg af en del skader og 
fravær og der måtte lånes spillere fra den øvrige afdeling samt hos vetera-
nerne. Det endte med 2 vundne, 2 tabte, en uafgjort samt en kamp som vi 
desværre måtte melde afbud til – samlet en 3. plads. 

Det nye 4+2 blev meldt til i serie 2, som viste sig at være en noget ujævn 
række med meget forskelligt niveau. Samlet 5 sejre (3 kæmpesejre), 3 ne-
derlag og en placering som nr. 4 i en tæt top. 

Begge de 2 herrehold, 4H, spillede i serie 2. 

Det nye 4H lagde ud med at 2 spillere, herunder holdlederen, måtte trække 
sig i hvad der endte med at blive hele sæsonen. Undertegnede trådte til og 
der blev fundet reserver fra vore øvrige hold. Det endte med rigtig gode re-
sultater med 5 sejre, 2 uafgjort og blot et enkelt nederlag. Samlet en 2. plads 
blot et enkelt point fra at tage puljesejren. 

Det andet 4H var ligeledes ramt af dels en skade som varede hele sæsonen, 
mens de øvrige 3 var fraværende på skift. Når det lykkedes at stille op gik 
det fint med 2 sejre, 2 nederlag og en enkelt uafgjort. Desværre blev 3 kam-
pe ikke spillet; 2 hvor vi måtte melde afbud og 1 hvor modstander måtte 
melde fra. Sammenlagt en 7. plads i rækken. 

En tak til de 3 holdledere, Cecilie, Michaela og Henrik. Det var en sæson ud-
over det sædvanlige med meget fravær og dermed en del koordineringsar-
bejde. Til gengæld ros til de spillere der trods alt var stabile og fleksible – 
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især Ivan, Leo og Jakob, som i løbet af sæsonen fik spillet på alle afdelingens 
4 hold. 

Det sociale 

Det sociale led også et knæk denne sæson, hvor sommerfest måtte aflyses 
grundet meget lav tilmelding og vor efterhånden traditionelle gløgg- og æb-
leskiveaften op til jul blev aflyst af Corona. 

Men – vi nåede da at afholde en festlig julefrokost inden Corona satte ind. 

Vores månedlige hygge, hvor fødselarer bliver fejret blev også holdt – dog 
med et par aflysninger først på året grunder Corona. 

Afdelingens spiril blev i forbindelse med julefesten overdraget til Charlotte, 
som er et stort plus for afdelingen med sit gode og smittende humør; tager 
godt imod nye spillere, giver altid en hånd i forbindelse med fester og hvor 
der ellers er behov for det. Kampe spiller Charlotte i øvrigt også og rundede i 
løbet af sæsonen samlet 500 holdkampe. 

 

Jakob B. Madsen, turneringsmotionistformand 
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Konkurrencen 
Først lidt om konkurrencen i sidste nummer. Det var de mærkelige 
ord. Det har vist sig at et af ordene nok var lidt for mærkeligt. Nemlig 
ordet PRUDDEN. Betydningen er nærig og er afledt af ”prutte” om en 
pris. Men da der også er lidt tvivl om stavemåden, har vi udeladt or-
det i løsningerne. 

Betydningen var nr. 1, udeladt, 3, 2, 2, 1, 1, 2 

Vinder blev Ellen Olsen, som får sin præmie snarest. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgaven denne gang er et anagram. Nemlig LODRET MOMS 

Hvorvidt moms er vandret eller lodret vides ikke, men den er i hvert 
fald irriterende. Så byt om på bogstaverne indtil du finder et ord som 
har med badminton at gøre. Det er en ting som bruges ved kampe, 
men som ved almindelig træning nærmest er i vejen. 

Løsningen sender du på mail inden 1. august til sunpope@gmail.com 
mærket ”Løsning” 

Vi trækker, som sædvanligt, en gevinst, mellem rigtige løsninger. 
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60 + badminton om fredagen 
 

Vi er p.t. 19 tilmeldte, der spiller og hygger hver fredag fra kl. 13.00 
til ca 15.30 

På grund af sygdom, ferie børnepasning m.m.er der altid flere afbud. 

Derfor vil vi gerne have flere spillere ! 

Kunne det være dig ? 

Vi spiller 5 runder, som er tilrettelagt, når spillerne starter kl. 1300, 
med skiftende makkere /modstandere i mixdouble og herre / dame-
double. 

Det koster 10 kr. for brug af bolde og 10 kr. for efterfølgende kaffe 
og brød (frivilligt). 

Der er også mulighed for at købe øl / vand 

Hvis du har lyst til at spille hos os og evt. ønsker en prøvetime, kan 
du ringe til Linda. 

Spillere der allerede har en anden banetid og betaler kontingent, 
spiller gratis om fredagen. 

Holdspillere må dog ikke være med hos os. 

Vi holder sommerfest og julefest, begge dage med god mad. 

Håber at se mange nye (gamle) spillere. 

 

Linda Martil  26 83 70 92 
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Så skal ungdomsspillerne på træningslejr 
Det sker den 2.3. og 4. september i Eskilstrup Hallerne på Falster 

Endelig indbydelse med deltagerpris, program og tider får I senere, 
men sæt allerede NU kryds i kalenderen 

 

 

Vi glæder os allerede     

Ungdomsudvalget 

 

————————————— 

 

 

Hej alle ungdomsspillere 

Sæsonen er ved at gå på hæld, så herfra skal lyde et tak for 
denne omgang og på gensyn efter sommerferien. 

Vi starter op igen med første træning mandag den 8.august 
2022 

 

Helene 
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Motionisterne gør status over halvdelen af 2022  

 

Som forudset ved årsskiftet blev 2022 et fantastisk år. Nu er vi i hvert fald halvvejs 
igennem året, og det går jo forrygende. Altså, for nogle andre. Sikkert på de caribi-
ske øer, hvor de jo i forvejen har neglet det tropiske klima.  

Sæsonen er snart slut, og det betyder at et motionisthold med Ole Perregaard som 
træner også er passé. For nu bare at nævne nogle af de mere triste nyheder. Vi glæ-
der os dog til at få Peter Porsdal som ny træner, stort velkommen til dig. 

Holdenes placering i holdturnering kan læses i formandens beretning, helt kort kan 
vi bare konstatere at det ikke har været den mest prangende sæson sammenlignet 
med tidligere år. Placeringer på 2., 3., 4. og 7. plads er det blevet til, og en sæson 
med rigtig mange lånte spillere og bytteri for at få holdkabalen til at gå op. Vi skylder 
holdlederne stor tak for deres indsats med at få ender til at mødes i en sæson præ-
get af skader og andre kedelige omstændigheder. 

Som det også er nævnt i formandens beretning, så har det været småt med delta-
gelse i turneringer, og endda til træningen har vi kun kunnet mønstre omkring halv-
delen af de personer, der er tilmeldt.  

Vores gode formand for turneringsmotionisterne, Jakob, brugte en masse energi på 
at samle et spilleklart team til en form for klubmesterskab, når nu det oprindelige 
blev aflyst grundet for lille tilslutning. Og det lykkedes! Det krævede masser af god 
vilje og arbejde at få det sat i værk, men hvor der er vilje, er der som bekendt vej. 
Det kom måske som en overraskelse for nogle deltagere, at der var fælles opvarm-
ning før kampene startede. Men lad det være sagt med det samme: Vi er fans af 
badminton, ikke af skader, så det giver jo god mening at passe på sin krop, så den 
kan holde de næste mange år. 

Skulle der i øvrigt være nogle af de friske banetidsspillere derude, som har lyst til at 
prøve kræfter med træningen for motionisterne om tirsdagen, så tøv ikke med at 
kontakte Jakob. Lige nu er vi ikke helt så mange på banerne som vi kunne/burde 
være, så hvis man samtidigt har et behov for at supplere sin banetid med træning og 
spillerunder med en flok glade mennesker, så er det nu.  

Men det er jo selvfølgelig også kun interessant for dem der er interesserede i flere 
vundne kampe i banetiden :-) 
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God sommer til alle 

/Motionisterne 

Martin  og Mathias blev nr. 1 i herredouble i ”alternativ klubturnering. 

Bøg og Bjørnholt blev nr. 2 

Fænomenet ”Opvarmning 



26 

”Åben Hal” 
Søndag d. 22. maj var der Åben Hal i Præstemosehallen for alle ung-
domsspillere – både klubbens egne medlemmer men også for interes-
serede ”udefra”. Der var opslag ude på Aula på Holmegårdsskolen, 
Præstemoseskolen og Avedøre skole og dette gav pote, idet mange 
havde læst og fået lyst til at møde op i hallen. 

Hallen var åben fra kl. 11-15 og intet mindre end 40 børn og unge 
mødte op hen over de fire timer. De fleste havde forældre med, så 
hallen var yderst velbesøgt denne søndag. Der blev arrangeret ”rundt 
om nettet”, hørt musik og der var forfriskninger til alle i form af hjem-
mebag og en sodavand. 

Det var dejligt med det store fremmøde, og rart at se klubbens egne 
spillere og også nye ansigter på banerne. Der kom henvendelser fra 
nyankomne spillere og deres forældre, som havde mod på at træne 
mere – flere mødte op til ungdomstræning dagen efter om manda-
gen. 

Tak til Martin Olsen for at bage drømmekage, tak til Carsten og Ulrik 
for at udfordre de unge i Rundt om nettet, tak til Jonas for at tale med 
nye spillere og deres forældre og fortælle om ungdomstræningen, tak 
til Ida for at have styr på Bluetooth og musikanlæg, og tak til Jeanette 
for økonomisk indsprøjtning så alle kunne få en kold sodavand. 

Åben Hal gentages i den kommende sæson – dato følger efter som-
merferien – men kom gerne forbi! 

Sportshilsner fra Pernille 

 

 
Se foto på forsiden 
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Vi har mistet et af et af klubbens æres-
medlemmer.  Elsebet Pedersen døde 
søndag den 22. februar 2022. 
Elsebet og hendes mand, Orla, var nogle af drivkræfterne i 
Avedøre Badminton Club igennem mange år. Orla var formand i 
Avedøre i nogle år. 

Efter sammenslutningen af HBTK og Avedøre BC til HB2000 var 
Elsebet sekretær og banefordeler i nogle år.  Hun måtte dog 
stoppe med at spille badminton for en del år siden på grund af 
en dårlig skulder. I stedet gik hun til linedans, men måtte også 
stoppe med det efter nogle år. 

 Æret være Elsebet´s minde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fundet et ældre foto af Elsebet, med hendes samtidige 
spillere. Det er Elsebet nr. 4 forrest. 

Der skal nok være nogen i klubben der kan genkende sig selv 
eller andre ! 
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Sponsorudvalget forventer inden længe at kunne præsentere 
yderligere et par sponsorer til næste sæson, og husk: 

"Støt vore sponsorer, de støtter os" 

Lokalbolig 

Tag et et visitkort fra sponsortavlen i cafe'en og få udført et ufor-
bindende og gratis vurdering af din bolig, så får klubben et til-
skud og sætter du ligeledes din bolig til salg hos Lokalbolig så 
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 

 


