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I dette nummer bl.a.: 

Generalforsamlingen 

Årsberetninger fra alle afdelinger 

Klubmesterskaber for voksne og ungdom 

Rammer hun bolden ? Fotoet er fra de årlige klubmesterskabskampe, som 
blev afviklet  i uge 18. Der kan læses om KM og ses flere billeder inde i bladet. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Som tak for sit 
mangeårige arbej-
de i bestyrelsen, 
fik den afgående 
formand, John Ber-
ling, en gave. 

Ulla Grøn, også mangeårigt bestyrelsesmedlem, fik denne dejlige kurv 
ved generalforsamlingen, som tak for en stor indsats. 

Fra geralfor-
samlingen 
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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. 

Billeder bedes sendt som sepa-
rate filer og ikke indsat i doku-
menter. 

 

Deadline for næste nummer: 

15.september 2019  

Hvidovre Badminton - HB 2000 
Klubben 
Kontoret: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 

2650 Hvidovre 

Tlf.. 36 78 80 19 

Der er kun fast telefonbetjening i 

kontortiden. 

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

Kontortid: onsdag  18.00—20.00  

Men kun i ulige ugenumre 

Klubbens E-mail er altid åben: 

HB2000@HB2000.dk 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt ! 

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

Formand: 

Formandsposten er pt ikke besat 

Næstformand: 

Ole Høg Perregaard      51 74 90 01 

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               26 19 53 09 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

Hans Asmussen             28 71 13 17 

                            monaasm@adr.dk 

Bestyrelsesmedlem: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

 

Udvalg m.m.: 

Ungdom: 

Helene Jensen               26 19 53 09 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Seniorer: 

Mikkel Grøn Olsen       25 72 56 66 

                     mikkelgo1@hotmail.com 

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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Referat fra den ordinære generalforsamling i HB2000 

i caféen tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.30 

(til stede var 7-9 personer ud over bestyrelsen) 

Afbud fra Ulrikke og Nicolas 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent 

2.   Formanden aflægger beretning 

  Ungdomsspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

  Seniorspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

  Veteranspilleudvalgsformanden aflægger beretning 

  Motionistspilleudvalgsformanden 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 

.   Valg til bestyrelse 

 Følgende er på valg i ulige år: 

 Næstformand: Ole Perregaard – modtager genvalg 

 Kasserer: Jeanette Ingerslev – modtager genvalg 

 Seniorspilleudvalgsformand (SSU): Mikkel Grøn Olsen – modtager genvalg 

 Ungdomsspilleudvalgsformand (USU): Helene T. Jensen – modtager gen- 
 valg 

 Desuden: 

 Formand: John Berling – har valgt at stoppe, modtager ikke genvalg, der 
 vælges ny formand, foreløbig for 1 år, da formanden er på valg i lige år. 

Sekretær: Ulla Grøn – har valgt at stoppe, modtager ikke genvalg, bestyrel-
sen foreslår Simone de Blanck, foreløbig for 1 år, da sekretæren er på valg i 
lige år. 
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  Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg): 

 Veteranspilleudvalgsformand (VSU): Hans Asmussen  

 Udvalgsformand for Turneringsmotionister (MSU): Jakob Madsen  

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

 Nicolas Xippos Kistrup – modtager genvalg 

 Ulrikke Meinertsen – modtager genvalg 

8.   Valg af 2 revisorer 

 Lisa Nielsen – modtager genvalg  

 Tina Lougart – modtager genvalg  

9.   Valg af revisorsuppleant 

 Poul Petersen – modtager genvalg  

10.   Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Erling Maidstone, som blev valgt med applaus. 

 

Ad 2:Aflæggelse af beretninger 

John aflagde formandens beretning for 2018-2019 samt visioner for den kommende 
sæson 2019-2020. 

Helene aflagde beretning for ungdomsafdelingen, hvor Peter og Janus og hjælpetræ-
nerne har gjort et stort arbejde, og hun takkede alle, inkl. de forældre og frivillige 
hjælpere, som gør en kæmpeindsats for at få afdelingen til at fungere. 

Mikkel aflagde beretning for seniorafdeling, hvor han især glæder sig over at en del 
af de unge spillere nu er rykket op og er blevet så dygtige, at de kan skubbe nogle af 
de ”ældre” seniorer af holdene. Samtidig var der i afdelingen stor glæde over, at 1. 
holdet igen spillede sig op i Danmarksserien efter at de sidste år rykkede ned i Kø-
benhavnsserien.. Der er nu så mange spillere på seniortræningen, at man overvejer at 
tilmelde et 4. hold, hvor der i flere sæsoner kun har været 3 seniorhold. 

Hans aflagde beretning for veteranafdelingen, som har været lidt hårdt ramt af ska-
der, især efter jul.Det har givet et sløjt fremmøde, og Hans besluttede derfor for et par 
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uger siden at slå A- og B-træningen sammen. Hans tilmelder det samme antal hold til 
den kommende sæson og håber, at de skadede spillere når at blive klar. 

Jakob aflagde beretning for turneringsmotionisterne, som i denne sæson fik et ekstra 
hold med. 

Afdelingen har haft 3 med 4 herrer og 4 damer, det nye hold består af 4 herrer. 

Holdene klarede sig så godt, at de igen i år kunne deltage i landsmesterskaberne, som 
igen blev afholdt i Grindsted. 
 

Der var ingen kommentarer til beretningerne. 

De fem afdelingsreferater kan læses i deres fulde længde efter referatet. 

 

Ad 3: Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning 

Jeanette omdeler regnskabet og gennemgår det. Det gav ikke anledning til kommenta-
rer eller spørgsmål. 

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. 

Henning spørger, hvad klubbens formue skal bruges til. Og hvorfor der ikke kan ydes 
tilskud til f.eks. fredags-60+’ernes julefrokost og sommerfest. En enig bestyrelse har 
vedtaget, at der ikke skal ydes støtte til de enkelte afdelingers fester. 

Kontingentet for den kommende sæson fortsætter uændret. 

Ad 6: Valg til bestyrelsen 

Erling Maidstone redegjorde for, hvem der er på valg i år (ulige år), nemlig: 

Næstformand: Ole Perregaard – villig til genvalg 

Kasserer: Jeanette Ingerslev – villig til genvalg 

Seniorformand: Mikkel Grøn Olsen – villig til genvalg 

Ungdomsformand: Helene Jensen – villig til genvalg 

Alle blev valgt med applaus. 



8 

Desuden havde formanden, John Berling, valgt at stoppe. Der skulle vælges en ny 
formand, foreløbig for 1 år (på valg i lige år). Men ingen kandidater havde meldt sig. 
Normalt er det så næstformandens opgave at påtage sig formandsposten, men Ole har 
ikke ønsket at overtage formandsposten. De fremmødte på generalforsamlingen på-
lægger bestyrelsen at konstituere sig med en ny formand efter generalforsamlingen. 
Bliver dette ikke muligt, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 
dette ene punkt på dagsordenen. 

 

Sekretæren, Ulla Grøn, havde ligeledes valgt at stoppe, bestyrelsen foreslog Simone 
de Blanck, som ikke kunne være til stede, men havde accepteret valget, foreløbig for 
1 år (på valg i lige år). 

Simone blev valgt med applaus. 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i år er: 

Veteranspilleudvalgsformand (VSU): Hans Asmussen 

Udvalgsformand for turneringsmotionister (MSU): Jakob Madsen 

 

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

Nicolas Xippos Kistrup – modtager genvalg 

Ulrikke Meinertsen – modtager genvalg 

Begge blev valgt med applaus. 

 

Ad 8: Valg af 2 revisorer 

Lisa M. Nielsen – modtager genvalg 

Tina Lougart – modtager genvalg 

Begge blev valgt med applaus. 

 

Ad 9: Valg af revisorsuppleant 

Poul Petersen – modtager genvalg 

Poul blev valgt med applaus. 

9 

Ad 10: Eventuelt 

Peter Porsdal spørger/foreslår, at der gives tilskud til de afdelinger, der beder om det! 

Ole forklarer, at der er usikkerhed om indtægterne, dels fra sponsorer, dels fra kom-
munen, man kan ikke vide på forhånd, hvor meget – eller om man får noget. Der kan 
være uforudsete udgifter, som der helst skal være råd til. 

 

Erling takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og John takker Erling 
for veludført dirigentjob, og han får et par flasker. 

Ole takker John for sit 13-årige arbejde som formand, han fortæller om de mange 
opgaver, som John har taget på sig i årenes løb. Alle opgaverne er nu blevet gennem-
gået af Jeanette, Helene og Ole, og derefter fordelt til forskellige personer, både i og 
uden for bestyrelsen. 

John får et gavekort, som han takker for og fortæller, at han jo fortsætter som holdle-
der for 60+ holdet og også passer caféen om onsdagen efter spil. 

John takker Ulla for det mangeårige (9 år) arbejde som sekretær. Hun får en flot ga-
vekurv, som hun takker for og fortæller at hun dog fortsætter med at passe kalenderen 
på hjemmesiden og føre kampstatistikker for de forskellige afdelinger. 

Referent 

Ulla Grøn  /  14. maj 2019 
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 Formandens beretning for 2018-2019 
 

Som altid så er sæsonen ved at være slut, når vi når til generalforsamlingen. Denne 
sæson har først og fremmest været præget af klubbens økonomi samt at få de prak-
tiske og administrative opgave til at hænge sammen. Spillemæssigt har vi haft flere 
rigtig gode resultater, men det vil I høre nærmere om i afdelingernes beretninger. 

En omlægning af opgaverne i cafeen har gjort det muligt fortsat at drive cafeen med 
et godt resultat. Det er meget vigtigt, at cafeen giver et overskud, idet det har en 
positiv effekt på klubbens økonomi. Holdlederne eller rettere holdene har selv fået 
til opgave at står for kaffe og brød ved hjemmekampene og det har kørt rimelig godt 
i denne sæson. Vi oplever selv, at det er lidt fattigt, når vi bliver spist af med en øl 
eller sodavand ved flere udekampe, men nogle steder har de ikke rigtigt faciliteter-
ne. Det er dog en lidt dårlig undskyldning, idet nogle klubber så har haft kaffe og 
brød med hjemmefra, så det kan lade sig gøre. 

Det er også lykkedes at få nogle til at stå for salget i cafeen på nogle vigtige tids-
punkter og hermed en speciel stor tak til Helge, Gert, Linda, Ulla, Jeanette, Hans, 
Charlotte og de øvrige, der har givet en hånd med i cafeen. 

Som I nok har bemærket, er automaten blevet rykket nedenunder, så der er tilgang 
til vand og sodavand, når døren er lukket op til cafeen. Der forestår lige nu et arbej-
de med omstilling af automaten bl.a. for at det skal være billigere at købe fra auto-
maten. 

Jeanette og Helene overtager indkøb til cafeen i den kommende sæson og I må me-
get gerne melde jer til for at give en hånd med salget i perioder, hvor I selv er her 
alligevel. Selvfølgelig også på andre tidspunkter. Med Dankort terminal og MobilPay 
har vi i høj grad fået fjernet kontanterne. Husk, at I også kan betale med MobilDan-
kort på terminalen. 

Selv efter en stor renovation af hallens varmeanlæg, har vi også i denne sæson ople-
vet lidt af hvert. Vi har dog et fantastisk godt samarbejde med AIC, der er meget 
hurtige til at reagere på vores problemer. I må derfor give beskeden videre med det 
samme til en i bestyrelsen, hvis der er noget, der ikke virker i hallen (ikke personlige 
problemer). Hvis vi sender en mail om aftenen, så vil der blive taget hånd om det 
allerede næste morgen. 
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Det er i samarbejde med AIC nu også lykkedes endeligt at få hallens gulv afhøvlet, 
repareret, malet op igen og lakeret. Derfor er hallen lukket fra 1. juli til 31. juli i år. 
Jeg har arbejdet på dette i 3 år, så jeg er specielt glad for, at det nu endelig er lykke-
des. Det lykkedes også i denne sæson at få nye net og stolper. 

Sidste år fortalte jeg lidt om klubbens økonomiske problemer, men som I vil høre fra 
kassereren, så kan vi stadig få det til at hænge sammen også efter store kursfald på 
Danske Bank aktier. Det tager nok lidt tid, men de skal nok komme op igen. Vi har 
dog fortsat en stor opgave med at få hvervet flere medlemmer til klubben. Specielt 
børn og unge, men i høj grad også banetidsspillere. 

Vi har i spillesæsonen haft foruroligende mange skadede spillere. Det præger møde-
frekvensen til træningen samt mulighederne for at stille hold til holdkampe. Selvom 
jeg gentager mig selv, så bør man dyrke noget konditions-, smidigheds- og muskel-
træning ved siden af badminton, idet det ikke er godt for kroppen kun at spille bad-
minton 1-2 timer om ugen. 

I februar bladet under ”Formanden har ordet” løftede jeg en pegefinger, fordi vi 
ikke kan fortsætte med at have en social og sportslig velfungerende klub, hvis ikke 
der er medlemmer, der ønsker at give en hånd med. Der er heldigvis dukket nogle 
unge medlemmer op, som gerne vil hjælpe, men det er fortsat Tordenskjolds Solda-
ter, idet de mange opgaver nu blot er flyttet over på andre enkeltpersoner. Jeg har 
besluttet for mig selv (nok også min ægtefælle), at jeg trænger til en pause. Jeg vil 
dog fortsat lave noget for klubben. Jeg fortsætter som holdleder 60+ og jeg passer 
fortsat café onsdag og torsdag, når jeg har været til træning, men ellers takker jeg 
af. Hvis der i dag ikke er en, der melder sig som formand, så vil næstformanden 
komme til at varetage denne rolle indtil næste generalforsamling. Jeg fortsætter 
endvidere mit arbejde for idrætten i Hvidovre i både Idrætsrådet og Folkeoplys-
ningsudvalget, så det er ikke fordi jeg ikke vil lave noget mere. I dette arbejde kan 
jeg også forsat være til gavn for HB2000. 

Ulla er også en af dem, der stopper i dag, men hun fortsætter med at lave opgaver 
for klubben. Senest har Leif meldt fra. Han er flyttet til Slagelse og er startet i en 
klub der. Allerede på kort sigt vil det betyde, at der skal findes en løsning omkring 
lagring og opfyldning af bolde i boldskabe, så hvis der er et medlem, der kunne på-
tage sig denne rolle så meddel dette til bestyrelsen. 
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Jeg skal så afslutningsvis lige sige, at klubmesterskaberne i år har været et tilløbs-
stykke og har været afviklet professionelt. En stor tak til de involverede og en særlig 
tak til Jakob for hans indsats. Det har dog desværre ikke været muligt at sammen-
sætte et bredt festudvalg, men de få der har meldt sig har alligevel fået stillet en 
fest på benene. 
 

VISIONER 

Det er ikke noget nyt, for vi står i den kommende sæson stadig overfor adskillige 
udfordringer af både økonomisk og spillermæssig karakter samt social og klubmæs-
sig overlevelse. 

Vi har forsat et udestående med, hvordan vi fremover kan blive sponseret/ opnå et 
tilstrækkeligt økonomisk grundlag. 

Vi mangler fortsat tilgang af spillere/medlemmer til klubben. 

Vi har en opgave med at forøge spillernes engagement og træning. 

Herudover står vi overfor problemer med drift og styring af cafeen samt styring af 
banefordelingen. 

Endvidere skal vi fortsat arbejde for bredden og for at bevare og styrke det sociale 
sammenhold. 

Det lyder ikke af meget, men det ser ud til at blive en lang og sej opgave. 
 

John Berling 

 

Beretning fra ungdomsafdelingen 2018-19 
Vi startede sæsonen med blot 29 spillere i ungdomsafdelingen, det mindste antal 
medlemmer i alle de år jeg har været formand. Hvordan kan det ske?  

Overordnet set, er der jo ikke den store tilgang til badmintonsporten, set på lands-
basis. Der er mange sportsgrene vi konkurrerer mod. Og så har der altid været en 
større udmelding af børn, som ikke har interessen i at spille badminton. Det er de 
børn, som forældrene "tvinger" til at gå til noget og som vi agerer pasningsordning 
for -dem er der altid nogen stykker af. Men denne sæson kan vi nok også tilskrive 
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den massive udmelding til det faktum, at vores mangeårige og meget populære træ-
ner, Amanda stoppede som træner. På den konto har vi nok også mistet nogle med-
lemmer, hvilket vi jo ikke plejer.  

Træningen 

At Amanda stoppede betød jo også, at jeg stod og manglede en træner til denne 
sæson. Men heldigvis havde både Peter og Amanda lavet noget opsøgende arbejde 
og fået Janus Albrechtsen til at overtage de ledige trænings tider. Janus har tidligere 
været træner for ungdomsspillerne og er selv "opvokset" i HB2000, så han vidste 
godt hvad det drejer sig om. 

Vi fik også uddannet 4 hjælpe trænere i løbet af foråret, med henblik på, at bistå 
hovedtrænerne. Det skulle vise sig senere på sæsonen at være en god investering. 
Træningerne så fra sæsonstart således ud: Janus og en hjælpetræner mandag og 
tirsdag, Janus og Peter om torsdagen til de store spillere og endelig Peter på ekstra-
træningerne om onsdagen og fredagen. 

Vi har også denne sæson haft 5 spillere på senior B-træningen: Saniya, Laura, Eva, 
Silke og Noah og Oliver på A-træningen. De 3 af pigerne var i efteråret alle med på 
seniorernes 3.hold og de gjordet det rigtig godt, selvom modstanden var hård og 
der ikke var så mange vundne kampe. Ligedan med de 2 drenge, de deltog hele sæ-
sonen og vandt nærmest alle deres kampe. Det er jo gået forrygende, for vi kan se 
hvor meget de udvikler sig.  Et bevis herpå er da også, at Noah gik hen og vandt 
klubmesterskabet i herresingle i b-rækken dette år. 

Rekruttering 

Vi har de senere år forsøgt os med forskellige tiltag med henblik på at hverve nye 
spillere til ungdomsafdelingen. Det har været opslag i sociale medier, vi afholdt be-
gynderturnering i slutningen af sidste sæson og vi hænger opslag op på biblioteker, 
uddannelses steder og uddeler reklamer for HB2000 i nærområdet. Men det kaster 
ikke mange spillere af sig. 

Jeg forsøgte at få et samarbejde op at stå med Præstemoseskolen. Det er med afsæt 
i et projekt som DGI har lanceret, som er en del af "Bevæg dig for livet" og hedder 
"Skolebadminton".          Det går i korte træk ud på at eleverne i en periode på 1-2 
måneder har badminton på skemaet i idrætstimerne, hvor vi som klub stiller med en 
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træner og så ad den vej får gjort eleverne interesserede i badminton. Men det var 
idrætskoordinatoren desværre ikke interesseret i.  

Men så ville skæbnen, at jeg blev kontaktet af indskolings lærerne fra Præstemosen. 
De ville gerne spille badminton med deres elever nogle dage i efteråret   - samme 
koncept som jeg tidligere havde forsøgt mig med, så det var jo en kærkommen invi-
tation, som jeg med det samme accepterede.  

Det endte med at vi 3 på hinanden følgende dage, havde ca. 25 elever til at spille 
badminton i et par timer. Vi stillede med trænere og indskolingen med lærer. I alt 
havde vi omkring 60 elever til at deltage de 3 dage. Der skal lyde en kæmpe tak til 
Silke (hjælpetræner i ungdomsafdelingen), Ulla Grøn, Leif Magnussen, Peter P, Ulrik-
ke Meinertsen (seniorspiller) som helt frivillige stillede op og gjorde dagene super 
gode for eleverne.  

Som en direkte følge af disse 3 dage hvervede vi nok 5 nye spillere. Og det skaber 
ringe i vandet, så i løbet af efteråret meldte mange børn sig ind i klubben, hvilket 
har resulteret i at vi igen er oppe på ca. 40 medlemmer i ungdomsafdelingen. 

Det har også betydet, at der er blevet fyldt op på træningerne. Det har også udløst 
at vi har tilført ekstra hjælpetrænere til mandagstræningen, hvor vi primært har 
nybegyndere og de yngste spillere. Så nu består trænerteamet mandag primært af 
Janus, Oliver K og Noah. Derfor var det en god investering at uddanne hjælpetræne-
re.  

Holdturneringen 

Som en følge af det lave medlemstal fra sæsonstart, lagde ud med at tilmelde 3 
hold: et U13 hold, som vi måtte trække inden start, grundet mangel på spillere og 
holdleder. Derfor har vi kun haft 2 hold med i holdturneringen. Et U15 i B-rækken 
som endte på en flot 2. plads ud af 6 hold og et U17/19 i C-rækken, som desværre 
endte sidst. Derud over har vi haft et holdfællesskab i MA-rækken med Taastrup, 
hvor vi har stillet med Oliver K og Noah. Dette hold blev 2'er i deres række og deltog 
også i DMU for hold. 

Så en stor tak til holdlederne Frank og Kim som med sikker hånd har styret holdkam-
pene denne sæson. For det har krævet lidt mere denne sæson, da afviklingen af 
holdkampe i ungdommen er blevet afviklet på en ny måde. Det har været således, 
at kampene er blevet slået sammen, så der har været 3-4 klubber som har spillet 
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mod hinanden samme dag. Det var så den ene af klubberne som havde hjemmeba-
ne og som var ansvarlig for afviklingen af holdkampene. Det betød at vi kun havde 1
-2 hjemmekampe denne sæson. Det er i udgangspunktet en god måde at afvikle 
holdkampene på når der er flere hold i hallen, der er lidt mere gang i den. Men det 
underlige ved dette koncept er, at selvom et hold ikke dukkede op til holdkampen, 
så skulle denne kamp spilles i løbet af sæsonen. Et hold som udebliver er under nor-
male omstændigheder taberdømt, men ikke i denne sæson. Det har skabt en masse 
rod og forvirring at skulle finde nye kampdatoer klubberne i mellem. 

 

Arrangementer 

Træningslejr som for 2.år i træk blev afholdt på 
hjemmebanen i Præstemosehallen. Igen grun-
det det lave medlemstal var vi nødt til at slanke 
lejren. Det betød at vi kun havde en dag, nemlig 
lørdag den 18.8.18 fra kl. 11:00-23:00. Det var 
en hyggelig lørdag, men det kunne på ingen 
måde sammenlignes med de tidligere trænings-
lejre vi har afholdt. 

Juleturnering som vi plejer og denne gang med 
Janus og Peter P som tovholdere 

Vi deltog igen i år i DMU i Varde. Vi havde 13 spillere med, sammen med mange 
forældre og Peter P og Mikkel Grøn som ledere af turen. 

Klubmesterskaberne blev afholdt i marts måned, med Janus og Peter J ved dommer-
bord og undertegnede i cafeen. Ikke voldsom mange deltagere, men en god week-
end med mange gode og spændende kampe.   

 

Afrunding 

Vi havde en sløj start på sæsonen, med laveste medlemstal i mange år, men vi har til 
gengæld haft en kæmpe tilgang som vi heller ikke har set i mange år. Alt i alt ender 
vi som de tidligere sæsoner med omkring 40 medlemmer ved udgangen af sæsonen, 
hvilket jo er en positiv udvikling.  
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Vi har desværre ikke haft glæde af sponsorater til vores arrangementer og det har 
ikke været fordi vi ikke har forsøgt at søge penge.  

Så takken skal lyde til jer super-seje-engagerede-søde-hjælpsomme forældre som 
ungdomsafdelingen er velsignet med. 

Og jer trænere, som gør en kæmpeindsats til træningen så børnene har lyst til at 
være i vores dejlige klub, men også tak for at I stiller op til arrangementerne i jeres 
dyrebare fritid.  

Helene 

Beretning for seniorafdelingen  2018-2019 
Jamen så er endnu en god sæson for seniorafdelingen ved at lakke mod enden. I 
slutningen af sidste sæson rykkede vores 1.hold ned fra Danmarksserien til Køben-
havnsserien. Vi håbede, på trods af afgang fra et par spillere i toppen, at vi kunne 
lave en hurtig oprykning igen, da det lige er lidt sjovere at spille i Danmarksserien, 
plus at det udbreder kendskabet til vores lille klub.  

Københavner-Cuppen 
Igen i år havde vi tilmeldt os cupturneringen for københavnske klubber, som bliver 
afholdt inden holdturneringen begynder. Det er en rigtig god måde at komme i 
kampform på, og det er en sjov turnering, hvor man kan møde nogle af de bedste 
klubber og spillere i landet. Formatet var i år lavet sådan, at alle klubber spiller en 
indledende kamp, og afhængigt af, om man vinder eller taber denne, kommer man i 
henholdsvis ”vinder- eller taberturneringen”. Dette stævne blev igen afholdt i Glad-
saxe-Søborg Badmintonklub, og det var en rigtig fin turnering, hvor vi blev besejret 
med 9-4 i finalen i taberturneringen. Vi melder os til igen i næste sæson. 

Holdturneringen 
Vi har som sædvanligt haft tre hold tilmeldt holdturneringen, hvoraf 1.holdet, som 
tidligere nævnt, spillede i Københavnsserien, 2.holdet spillede i Serie 1, hvortil man 
var rykket op sidste sæson, og 3.holdet spillede i Serie 3.  

1.Holdet: 
Har haft en rigtig god sæson. I grundspillet vandt vi alle kampe bortset fra den sid-
ste, hvor vi tabte 6-7. I oprykningsspillet vandt vi også alle kampe, om end de sidste 
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to var meget tætte. Her vinder vi 7-6 i begge. Det rækker til en andenplads i opryk-
ningsspillet, hvilket giver en adgangsbillet til Danmarksserien. Vi glæder os til at spil-
le badminton i Danmarksserien igen til næste år! 

2.Holdet: 
Har haft en lidt sværere sæson. De rykkede op i sidste sæson, og med stort set det 
samme spillermateriale, skulle det vise sig at blive en svær sæson. Vi startede dog 
ud med to gode sejre, men derfra blev det desværre til en masse forholdsvis klare 
nederlag, bortset fra en kamp vundet på afbud fra modstanderen. Det rakte alt sam-
men til en 5.plads i puljen, og dermed overlevelse.  

3.Holdet: 
Har tabt en enkelt kamp hele sæsonen og har derudover været suveræne. 3.Holdet 
har igen i år været en god blanding af veteraner, ungdomsspillere og nogle midt 
imellem. Denne sæson har der været noget mere kontinuitet på holdet, end der før 
har været tradition for, og derfor har vi ikke været nødsaget til at skulle ud og låne 
helt vildt fra andre afdelinger – det er egentlig meget rart. Så 3.Holdet rykker op i 
Serie 2 næste sæson, meget flot! 

 

Næste sæson 
I år har vi igen haft glæde af Frank Johannsen 
som spillende træner. Det vil vi fortsat have 
næste sæson. Hen imod slutningen af denne 
sæson har vi oplevet en tilgang af både nye 
og gamle spillere, og med tilsagn fra flere 
andre, om at de vil spille hos os næste sæson, 
ser spillermaterialet og truppen rigtig godt 
ud. Faktisk ser det ud som om, at vi kan kom-
me til at være så mange spillere, at vi skal 

have tilmeldt et 4.Hold i holdturneringen for første gang i mange år. Derudover er 
der et lille generationsskifte på vej, i og med, at nogle af de gamle spillere i afdelin-
gen, som har båret det tunge læs igennem mange år, ser ud til stille og roligt, at 
kunne blive aflastet af nogle dygtige fremadstormende ungdomsspillere med glæde 
til spillet – det er skønt! 
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Til slut skal lyde en stor tak til alle, der gør det en fornøjelse både at komme til træ-
ning og være formand for seniorafdelingen. Det er super dejligt, når folk har mod på 
at hjælpe til med forskellige opgaver, og det håber jeg bare, vil fortsætte i fremti-
den. Med optimistiske briller på, siger jeg tak for en dejlig sæson! 

Mikkel Grøn 

 

 

VSU beretning 2018/20 
Sæsonen 2018/19 blev en sæson som den foregående med en masse langtidsska-
der.  

Vi havde tilmeldt 8 hold til holdturneringen. Det stod dog hurtigt klart at vi blev nødt 
til at afmelde +40-3 holdet. 

Som de andre sæsonstarter havde vi en del spillere at tage af, men det viste sig hur-
tigt at der var en stor mangel på spillere. 

En af grundene var, at kampene bliver spillet i bestemte kampweekender. Det vil sig 
at næsten alle kampe bliver afviklet samtidigt. 

Det var igen på damesiden, at der var store problemer. 

Jeg håber at vores langtidsskadede spillere er klar til næste sæson. 

Til træningsaftnerne kniber det med fremmøde, der er for mange der ikke kommer 
og det påvirker kvaliteten af træningen. Det kan kun forbedres hvis alle spillere mø-
der mere stabilt. 

Til næste sæson tilmelder vi det samme antal hold, og jeg håber at det bliver nem-
mere at samle spillere til kampene.  

Jeg vil gerne takke alle holdledere for det store arbejde de har udført for at skaffe 
spillere til kampene, det har ikke altid været lige nemt. 

Efter denne sæson har Peder og Gitte fra +50-3, Bjarne og Allan fra +40-4 samt Lene 
fra +40-1 valgt at stoppe som holdledere, tak for Jeres indsats. 
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Hans 

VSU formand 

Vores hold 
endte i hold-
turneringen 
som følger: 
 

SEN+40 

 

Hvidovre 
HB2000 

40+ 1. Serie 
Pulje 1 slutter 
som nr. 5 

Hvidovre 
HB2000 2 

40+ 2. Serie 
Pulje 1 slutter 
som nr. 5 

Hvidovre 
HB2000 4 

40+ 20. Serie 
Pulje 1 vinder 
rækken 

  

SEN+50  

Hvidovre 
HB2000 

50+ 2. Serie 
Pulje 1 slutter 
som nr. 5 

Hvidovre 
HB2000 2 

50+ 5. Serie 
Pulje 1 slutter 
som nr. 7 

Hvidovre 
HB2000 3 

50+ 7. Serie 
Pulje 1 slutter 
som nr. 5 

SEN+60  

Hvidovre 
HB2000 

60+ 1. Serie 
Pulje 1 slutter 
sidst og rykker 
derfor ned 
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Beretning turneringsmotionister 2018-19 
Træningen 

Vi sluttede sidste sæson med 36 i afdelingen, hvilket er omkring max for at vi ikke 
bliver overbefolket på banerne. Undervejs i sæsonen har der dog været et par da-
mer der har været indisponible for holdet, så der er blevet lukket 3 ekstra damer 
ind. Samtidig har de fleste øvrige været ret stabile, så der har stort set ikke været 
træningsaftener med under 20 spillere. Det har givet en masse god stemning og 
gode kampe, men også udfordringer, når vi har skulle være op til 31 spillere til de 6 
baner.  

Træningsaftener er som de forrige år styret af Ole, som har sørget for at vi er godt 
varme/trætte, når selve spillet går i gang - inden da står den på en eller anden kom-
bination af opvarmning, fysisk træning, mental træning og forskellige slagøvelser - 
Tak for endnu en sæson, Ole. 

 

Turneringer 

Nogle af afdelingens spillere har været ude at spille individuelle kampe og dermed 
stødt på andre modstandere end på de normale aftener - det har været i Vallens-
bæk, Brøndby, Værløse samt naturligvis Hvidovre Cup - til sidstnævnte tak til Hele-
ne, som sammen med mig trådte til som arrangør sammen med de øvrige Hvidovre-
klubber - så fik vi lært at planlægge og styre en turnering. Senest selvfølgelig klub-
mesterskaberne, hvor en meget stor del af afdelingen fyldte godt op i rækkerne. 

 

Holdturnering 

Grundet flere herrespillere har vi i år udover sidste års 3 stk. 4+4 mix-hold også del-
taget med et 4H-hold: 

1. hold, 4+4, spillede i bedste serie, serie 1, vandt alle kampe og genvandt dermed 
rækken. 

2. hold, 4+4, blev tvangsoprykket fra sidste års serie 2 til serie 1. Vi var lidt nervøse 
over at skulle møde toppen, men havde også fået forstærkning i forhold til sidste år. 
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Holdet gjorde det pænt og sluttede nr. 6 (af 8), men lige i hælene på nr. 4. Holdet 
har i år været ekstraordinært ramt af ukampdygtige damer og noget besværlige 
modstandere. 

3. hold, 4+4, rykkede vi 2 rækker op fra serie 5 til serie 3, da holdet sidste år var su-
veræne. Holdet smed kun et enkelt point og sikrede sig en sikker 1. plads og er der-
med klar til serie 2 næste sæson. Holdet havde også udfordringer med især dame-
spillere, men det lykkedes at stille til kamp hver gang. 

4H-holdet - hvor skulle det placeres - vi tog chancen og placerede det i serie 2 (af 4). 
Det var en hård række, men med en masse gode kampe. Det blev til 2 uafgjorte og 
en sejr og samlet en placering som nr. 7 (af 8). 

Tak til de 4 holdledere - hvoraf 3 var nye som holdledere og også relativ nye i afde-
lingen - dejligt at nogle er friske til at tage udfordringen op - tak til Cecilie, Jon, Mi-
chaela og Henrik. 

 

Landsmesterskaber 

Holdmæssigt sluttede sæsonen med Landsmesterskaberne, som igen i år blev 
afholdt i Grindsted. 

Vi var 13 spillere af sted og havde en rigtig hyggelig tur med en god blanding af det 
sociale og det sportslige. 

Vi stillede op med 2 stk. 4+2 hold og resultatmæssigt blev det for begge hold til 2 
sejre og 2 nederlag - heraf det ene i et tæt golden sæt. 

For det ene hold blev det til en 3. plads (og dermed bronzemedalje) i A-rækken og 
for det andet hold til en 5. plads i B-rækken. 

Weekenden blev dog skæmmet af et par skader - først Dariusz med en lyskeskade i 
første kamp. Her var det så heldigt at vi var en ekstra spiller med, så vi fortsat kunne 
spille fuldtalligt op. Dagen efter var det værre, da Anders brækkede armen da bol-

den virkelig skulle have en på hatten i en sætbold. Det satte en dæmper på stem-
ningen, men vi kæmpede videre mens Dariusz fik kørt Anders til røntgen på 
hospitalet. 
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Tak for en super weekend, der viser at afdelingen er stærk både på det soci-
ale og det spillemæssige område.  
 

Det sociale 

Vi gentog sidste års sæsonstart med en sommerfest hos  Claus og Linette. Igen en 
hyggelig aften med diverse spil og god mad - en del udklædt i 70'er-dress. 

Op til jul den efterhånden traditionelle julefrokost i cafeen - igen lege, mad og drik-
ke. 

Derudover har der naturligvis været den månedlige hygge med fejring af fødselarer 
med slik og frugt. 

Afdelingens spiril har været en tur hos Michaela - bl.a. for at holde os "gamle" ud og 
nu er spiril hos Eva - for 4 gange om året at give os et godt grin for artiklerne i klub-
bladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til alle for endnu en god sæson - jeg ser frem til 4 måneders pause og så endnu 
en god sæson efter sommerpausen. 

 

Jakob B. Madsen, turneringsmotionistformand 
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Klubmesterskab i ungdomsafdelingen 

I weekenden 16-17. marts var hallen fyldt med 19 tilmeldte, masser af forældre, 
søskende, bedsteforældre,  Janus og Peter  P ved dommerbordet og Helene i cafeen 
hvor der var salg af kage, kaffe, slik, toast, sodavand mm.  

Der blev spillet en masse god og spændende fjer begge dage og søndag eftermid-
dag, kunne vi kåre vinderne: 

Begynderrækken 

1.pl.Adrian Skramsø 

2.pl.Sylvester Ringkjøbng 

U13 single 

1.pl. Tobias Olsen 

2.pl.Villum Ringkjøbing 

U13 double 

1.pl. Tobias Olsen/Jonas Kistrup 

2.pl.Villum Ringkjøbing/Rasmus Larsen-Jensen 

U13 mix 

1.pl.Isabella Wichmann/Tobias Olsen 

2.pl.Ida Kistrup/Jonas Kistrup 

U17 hs 

1.pl.Mikkel Andersen 

2.pl.Marcus  Andersen 

U17 hd 

1.pl. Marcus Andersen/ Mikkel  Andersen 

2.pl.Bertram Harbo/Martin Olsen 

U17 ds 

1.pl.Silke Tobiesen 
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2.pl.Saniya Maecklenburg 

U17 dd 

1.pl.Silke Tobiesen/Eva Simonsen 

2.pl.Saniya Maecklenburg/Laura Randskov 

U17 mix 

1.pl.Silke Tobiesen/Mikkel  Andersen 

2.pl.Eva Simonsen/Martin Olsen 

 

 

 

 

Efter præmieoverrækkelsen, var der uddeling af erindringspokaler til vinderne af 
årets spiller, kammerat og fighter og til sidst blev de måske mest eftertragtede 
pokaler uddelt til: 

Noah Tobiesen som årets spiller 

Mikkel Andersen som årets fighter 

Rasmus Larsen Jensen som årets kammerat 

Tak til alle for en lækker weekend 
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Klubkalenderen 

        

       Hallen er desuden, som sædvanligt, lukket på helligdage. 

     

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

 

Konkurrencen 
 

Sikkert til stor sorg for mange, springer vi konkurrencen over i dette 
nummer. Dels af pladshensyn, dels fordi der ikke kommer ret mange 
løsninger i sommermånederne. 
 

Men bare rolig, vi kommer stærkt igen ! 

 

Der var pænt mange der havde indsendt løsning på Sudoko’en fra sid-
ste nummer. Vi har udtrukket en vinder. Det blev 

    Jonas Borup 

-som snarest får sin præmie. 

Der er sommerlukket i hallen fra 
1. juli til 31. juli (begge dage incl.) 



26 

Seniorernes oprykning 
Her er et billede fra lørdag den 23. marts. Det var den altafgørende 
kamp mod NBK om hvilket af de to hold, der skulle rykke op i Dan-
marksserien.  

Før kampen lå NBK nr. 2 og HB2000 nr. 3 med kun et point til forskel, 
så vi skulle vinde for at rykke op. Inden den allersidste kamp gik i 
gang, stod det 6-6, så sidste herredouble skulle vi vinde for at få de to 
point, der gav adgang til Danmarksserien i næste sæson. Det var Mor-
ten Christiansen og Michael Goldmann, der skulle stå for presset. De 
klarede 1. sæt med 21-19. 2. sæt måtte de afgive, det blev 18-21. I 3. 
sæt trak Morten og Michael det længste strå og vandt 21-12. 

Der blev jublet og champagnepropperne sprang ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagerst fra venstre: Morten Christiansen, Anders Knudsen, Michael Gold-
mann, Mikkel Grøn Olsen, Nicolas Xippos Kistrup, Frank Johannsen, Lisa 
Funder, Ulrikke Meinertsen. 

Forrest fra venstre: Tina Sterup Abrahamsson, Line Benzin, Louise Samsing 
Petersen. 
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Motionisterne – vi er (guld) bronze værd og vi ofrer os max. 

 

Forår er dejligt, kan vi sikkert godt blive enige om. Solen skinner, blomster 
titter frem og der er masser af helligdage. Nætterne er lyse og lange og afte-
nerne og weekenderne venter bare på at blive brugt til nogle spændende 
ting, nu hvor energiniveauet er ved at være på sit højeste. 

Heldigt er det jo så, at både klubmesterskaber og landsmesterskaber ligger 
om foråret. Motionisterne var flot repræsenteret til klubmesterskaberne med 
24 deltagere, og heraf var der 10 1. og 2. pladser med motionist-
præmietagere. Stort tillykke til vinderne, godt klaret, og godt kæmpet af alle. 
Kampene og arrangementet var som altid fornemt organiseret af gode, frivilli-
ge kræfter fra de forskellige afdelinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved landsmesterskaberne havde vi 2 hold, i alt 13 deltagere, som brugte en 
weekend i det jyske. Det gennemgående tema for landsmesterskaberne var 
’ofring’. Alle ofrede noget; for nogens vedkommende var det adskillige ket-
cherstrenge der blev ofret. En ofrede lørdagens buffet. En anden forsøgte at 
ofre en telefon til de jyske guder, men den fandt vej hjem igen. På anderledes 

Alle deltagere i Grindsted 
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voldsom vis ofrede andre kropsdele som lårmuskler og overarmsknogler. Alle 
spillerne ofrede sig gevaldigt meget i kampene, hvilket gjorde det til den rene 
fornøjelse at overvære/spille kampe. 

HB2000 fik en bronzemedalje med hjem, på trods af skadede spillere, så of-
ringerne har ikke været forgæves. Især må man fremhæve Anders, der lærte 
os, at man er heldigt stillet hvis man har lidt fedt på kroppen, da man ellers 
kan slå sig på sig selv (??) og ligefrem brække overarmsknoglen ved et for-
kert slag. God bedring og vi ses i næste sæson.  

 

 

 

 

 

 

 

Snart er det sommerferie, og 
nogle bruger en del af sommeren på at spille tennis, cykle rundt i Hedeland 
og på at løbe ture. Nogen løber langt, andre løber hurtigt og de fleste løber 
lige omkring iskiosken et par gange i løbet af sommeren. Det er meget for-
tjent, og måske er samvittigheden ekstra god når du tænker på, at et par 
gammeldaws med flødeskum og sylle muligvis redder dig fra at knække 
knogler næste gang du spiller.   

Rigtig god sommer til alle! 

 

Eva 

Charlotte og Thomas—klubmestre 

Helene og Agatha 
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Klubmesterskaber voksne - en uge i badmintonnets tegn 

Endnu en sæson i HB2000 er ved at være gået og noget af det sidste der sker er at 
sæsonens klubmestre skal findes. 

Inden vi når så langt ligger der dog måneders planlægning bag: 

Vi vil gerne have så mange til at deltage - og hvordan får vi det? Vi har de seneste år 
valgt at lægge de enkelte kategorier på bestemte dage, således at dem der kun spil-
ler en kategori allerede ved tilmelding har en ide om hvornår de skal spille. Samtidig 
har man lov til at "ønske" bestemte spilledage, hvilket gør at flere kan deltage, men 
samtidig kan give grå hår, når turneringsplanen skal lægges. 

I år blev finaledagen flyttet fra lørdag til fredag, da en gruppe turneringsmotionister 
skulle til Grindsted og spille DM i weekenden. 
 

Når invitationen offentliggøres kommer der stille og roligt et par tilmeldinger og 
frem til tilmeldingsfristen intensiveres opfyldningen af listen - for underligt nok at 
kulminere kort efter tilmeldingsfristen hvor yderligere 10 valgte at vente med at 
melde sig til. 
 

Så skal programmet lægges - nogle kategorier har for få spillere til at der kan dannes 
en pulje og enten kobles flere rækker sammen eller også findes nogle ekstra spillere 
til at fylde hullerne op. Derudover har enkelte tilmeldt sig uden makker i håb om at 
der kan findes en makker til dem - dejligt at nogle er friske til at mødes med nye og 
ukendte makkere. 
 

Så er det tid til at fastlægge kampene - nogle har som nævnt haft ønsker til hvor 
deres kampe skal ligge. Derudover skal der tages højde for at den enkelte spiller 
hverken skal have for få eller for mange kampe den enkelte dag - og sammenlagt 
forsøges det at lægge nogenlunde lige mange kampe hver dag - uden at kampene 
låser hinanden alt for meget. 
 

Så er det tid til at gå i gang med turneringen - næsten - for dommerbordet og cafeen 
skal jo også passes. Turneringsudvalget består af afdelingsledere fra hhv. senior- 
veteran og turneringsmotionistafdelingen - og de vil jo også gerne selv spille. Men 
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ved hjælp af den øvrige bestyrelse lykkedes det at få alt til at gå op i en højere en-
hed. 
 

Men hov - der skal jo også lige være styr på betalingerne - de fleste får tilmeldt sig 
og betalt via nettet, mens enkelte klarer det via mobile Pay - og der skal jo også lige 
indkøbes det rigtige antal præmier. 
 

Endelig er vi klar til spil - 79 spillere skal spille i alt 111 kampe i løbet af ugen og det 
forløber stort set gnidningsfrit - dog er der en der ikke møder op (men en anden er 
hurtig til at træde ind i stedet), en hamrer sig over fingeren dagen før (men møder 
alligevel op og ender endda med præmie), en får tyret en bold i øjet og må udgå 
mens en alligevel ikke kan spille fredag (så nogle semifinaler og finaler må flyttes). 
 

Pludselig er en uge gået - en uge hvor man har mødt spillere man ikke ser til hver-
dag - lige fra top-A-seniorspillere der kæmper om klubbens pokaler (sammen med 
enkelte andre der prøver kræfterne af i A-rækkerne), ung seniorer, veteraner, turne-
ringsmotionister samt banetidsspillere. Især dejligt at have en række banetidsspille-
re på banen - nogle måtte rykkes op i C-rækken, hvor de gjorde det godt, mens der 
blev til en enkelt D-række. Jeg håber at der næste år er endnu flere banetidsspillere, 
der har lyst til at prøve kræfter i klubmesterskaberne, så vi kan få flere D-rækker. 
 

Efter overrækkelse af præmier og pokaler fredag aften var der god hjælp til at få 
borde, stole, gulvtæpper osv.. på plads igen, så det gik hurtigt. 
 

Tak til alle deltagere for at være med til at skabe en god uge med masser af god 
badminton - og tak til Ulla, Jeanette, Helene, Ulrikke, Hans, og Mikkel for et godt 
samarbejde. 
 

Personligt fortsatte jeg tidligt næste morgen til DM i Grindsted, så det blev en uge 
med fuld fokus på badminton! 
 

Hvem vandt? Det kan ses på klubbens hjemmeside! 

Jakob B. Madsen 
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 -og så et fotogalleri fra klubmesterskaberne….. 

 

Høj bold ! 

 
En hyggestund 

Flere på 
bagsiden 
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Klubmesterskaber 2019 ….. 

 

Det var så alt for denne gang. 

God sommer til alle medlemmer ! 

Redaktionen af HB 2000 Posten 


