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I dette nummer:
De kommende klubmesterskaber
Indkaldelse til generalforsamling
Nyt fra afdelingerne
Konkurrencen

Dette foto er fra vores 60+ fredagshold. Billedet er taget på en dag, hvor man
kunne konstatere at holdet ikke kun er for spillere i 60-erne. Se mere på side 2

235-års fødselsdagsfest
60+ fredagsholdet lever og har det godt. Det er for tidligere hold– eller motionsspillere, som ønsker at spille på et hold hvor motion og social hygge kommer før kampresultaterne. Reglen for at komme på holdet er at man er medlem i klubben, og har været det i et par år. Endvidere må man ikke træne eller
spille kampe i klubbens andre afdelinger. Derimod må man gerne spille på en
timebane. Det er endda sådan, at hvis man betaler for en sådan bane, er fredagsspillet gratis.
Vi mødes kl. 13, og spiller 4-5 kampe med skiftende makker og modspillere
(kun double). Når vi derefter er blevet kvikket op med et bad, går vi i Cafeen
og får kaffe med basser.

Hvidovre Badminton - HB 2000
Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen
Præstemosen 209
2650 Hvidovre

Poul Petersen (ansv.)
Strøbyholm 34
2650 Hvidovre

Tlf.. 36 78 80 19
Der er kun fast telefonbetjening i
kontortiden.

Tlf.: 30 27 74 58
E-post: sunpope@gmail.com

E-mail: HB2000@HB2000.dk

Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form.
Formatet helst som ”Word” A-5
uden specielle formateringer.

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

For nylig havde vi en kraftigt udvidet sammenkomst, hvor tre spillere fejrede
fødselsdag samtidig. Fødselarerne diskede op med et lækkert traktement. Det
var Bent, Claus og Børge, der nu havde fået 2 x 80 og 1 x 75 år på bagen.
Lad jer ikke narre af deres alvorlige miner; vi havde det rigtigt festligt.
Skulle du eller en anden i klubben være interesseret i at være med om fredagen, så tag kontakt til klubben pr.telefon eller mail.
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Billedfiler bedes sendt separat
og ikke indsat i dokumenter.

Kontortid: tirsdage18.30—19.30
Men kun i lige ugenumre
Anette Ridal kan evt. kontaktes på
tlf. 24 63 25 87 (kun hastesager)
Klubbens E-mail er altid åben !

Deadline for næste nummer:
15.maj 2018

Udmeldelse skal ske skriftligt !
Tryk:

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

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre
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Klubbens kontaktpersoner
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:
John Berling

36 49 19 81

Næstformand:
Ole Høg Perregaard

51 74 90 01

Ungdom:
Helene Jensen
26 19 53 09
htorsvadjensen@hotmail.com

FORMANDEN HAR ORDET
GENERALFORSAMLING 15. MAJ

Sekretær:
Ulla Grøn

50 50 68 74

Kasserer:
Jeanette Ingerslev

21 45 14 18

Seniorer:
Mikkel Grøn Olsen
25 72 56 66
mikkelgol@hotmail.com
Motionister:
Jakob Madsen
21 39 78 21
jakob_b_madsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Madsen
21 39 78 21
jakob_b_madsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen
26 19 53 09
htorsvadjensen@hotmail.com

Veteraner:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

HB2000 står således og mangler en formand. Der mangler ligeledes en VSU
formand, idet Leif har meddelt, at han ikke genopstiller og endvidere kommer
HB2000 til at mangle en banefordeler samt en cafébestyrer. Anette Ridal har
meddelt, at hun stopper som banefordeler, men at hun fortsætter i cafeen indtil sommer.

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

I er således forberedt på, at der skal findes nogle nye kandidater til de vakante
funktioner. I tilfælde af kampvalg vil posterne blive udvalgt ved skriftlig afstemning.

Klubbens hjemmeside:

Bestyrelsesmedlem:
Leif Magnussen
36 49 06 89
Lema@post1.dknet.dk

www.HB2000.dk
Web-master:
John Berling

Bestyrelsesmedlem:
Phillip Stemann
27 62 71 58
phillip@mediabroke.dk
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Der er nu ca. 3 måneder til generalforsamlingen 2018, men det er formentlig
sidste gang, at jeg skriver i bladet som formand. Som jeg nævnte på generalforsamlingen i 2014, så ville jeg senest i 2018 trække mig som formand. Jeg
genopstiller således ikke på den kommende generalforsamling.

36491981

BESTYRELSESPOSTEN SOM FORMAND
En kort beskrivelse af formandens funktionsområde vil være, at formanden
altid bør være for forkant med hvad, der ske i klubben. Det vil sige være orienteret om al korrespondance ind og ud af klubben, vidende om evt. problemer i de forskellige afdelinger og er ansvarlig for samarbejdet med Hvidovre
Kommune og halinspektøren, der er hjemmehørende i Avedøre Idrætscenter.
Er endvidere kontaktperson til henholdsvis Dansk Idrætsforbund (DIF),
Dansk Gymnastik og Idrætsforbund (DGI), Idrætsrådet Hvidovre (IH), Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre (FOU), Badminton Danmark samt til badmintonkredsen Badminton København.
5

Der skal i slutningen af et kalenderår rapporteres medlemsantal som henholdsvis statistik og til brug for tildeling af Aktivitetstilskud fra Hvidovre
Kommune samt der skal udfærdiges en på Tro og Love erklæring på, at klub
ben overholder loven om indhentning af Pædofiliattester på alle, der har direkte berøring med klubben børn og unge.
Formanden leder og fordeler bestyrelsesarbejdet, men er her hjulpet af, at
afdelingerne har deres egne formænd og udvalg, der arbejder efter retningslinjerne i en af bestyrelsen godkendt arbejdsplan. Endvidere er formanden
hjulpet af klubbens kasserer for at kunne følge klubbens økonomi samt af
klubbens sekretær for at kunne holde styr på klubbens administrative opgaver.
Formanden skriver indlæg til HB2000 Posten.

KLUBMESTERSKABER – AFSLUTNINGSFEST - GENERALFORSAMLING

Nogle opgaver, som jeg så har haft ved siden af funktionen som formand,
men som ikke nødvendigvis skal være formandens opgaver, er opgaven som
WEB-master, administrator af mailkonti, driftsadministrator af klubbens adgangssystem samt forbindelsesled til hallens vicevært.
Opgaven som WEB-master omfatter kontakten til KlubModul samt redigering af HB2000 hjemmesider. Herunder vil også specielt i fremtiden ligge
opgaver i forbindelse med GDPR krav - den nye persondataforordning. Der
er endvidere nogle opgaver i forbindelse med MobilePay og DanKort samt
telefoner og TV.
Administrator af mailkonti er en opgave om at tildele bestyrelsens medlemmer evt. mailkonti.
Driftsadministrator af klubbens adgangssystem omfatter vedligeholdelse og
drift af klubbens adgangssystem samt udstedelse og nedlæggelse af adgangskort til hallen.
Forbindelsesled til hallens vicevært er alle opståede problemer med hallens
rengøring, varme og udluftning samt ønsker om vedligeholdelse og forbedringer af hallen.
Som tidligere nævnt, behøver disse opgaver ikke at ligge hos formanden.

John Berling

Datoerne for henholdsvis klubmesterskaber, afslutningsfest og generalforsamling fremgår andet sted i Bladet samt af kalenderen på vores hjemmeside.
Afslutningsfesten afholdes relativt sent i år den 2. juni 2018 og der mangler
fortsat et udvalg til at afvikle festen
HUSK nu at tilmelder jer til klubmesterskaberne og afslutningsfesten samt at
komme til generalforsamlingen og meld jer gerne i god tid til de vakante poster

KLUBKALENDER

Ungdommens klubmesterskab:
17. og 18. marts (omtale i bladet)
Klubmesterskab for voksne spillere:
16. til 21. april (omtale i bladet)
Ordinær generalforsamling:
Tirsdag d. 15. maj (indkaldelse i bladet)

VARME OG UDLUFTNING
Meget aktuelt, så er 2018 jo startet med fortsatte problemer med både varme
og ventilation. Temperaturen i hallen er blevet lavere, hvilket vi fortsat arbejder med. Den tidligere medarbejder fra AIC, der stod for den tekniske vedligeholdelse, er desværre gået på pension, men der er kommet en ny, der dog
lige skal have chancen til at komme rigtigt ind i jobbet.
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Den årlige klubfest:
2. juni 2018
Afholdes i Lille Friheden (tilmelding på www.HB2000.dk)
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MINITON
Hej alle
Så starter "forårs" sæsonen op for alle MINITONNER
MINITON er badminton for de yngste, hvor børnene får
leget badminton sammen med en ledsagende voksen,
som kan være forældre eller bedsteforældre.
Så hvis du har børn, søskende, børnebørn, børne i
børnehaven, nabobørn, vennebørn, bonusbørn i alderen 2½ til 5½ sådan cirka, så er det nu I kan komme i
hallen for at lege/spille.
Man kan enten kontakte mig for mere info eller dukke
op i hallen kl.8:30 på søndag d.28.1.18.
Træningen er søndage kl. 08:30-09:30 i Præstemosehallen.
Kontingentet er 450,- pr.barn fra februar til og med maj
måned

Så skal vi til konkurrencen
Der var pænt mange løsninger af julekonkurrencen. Og alle havde det
rigtige ord: SNEBOLDKAMP.
Vi har udtrukket en vinder: Sonja Larsen fra 60+ som får sin præmie
én af dagene.
Denne gang er det lidt talpusleri. Der er opstillet nogle regnestykker,
hvor I skal finde resultatet af det nederste. Det ser måske lidt mystisk
ud, men prøv at finde logikken og tænk ikke så meget på matematikken..

2+9=11
6-2=15
6+2=23
5x3=38
7+12=
=======
Løsningen puttes i postkassen på hallen eller hos redaktøren, eller afleveres i baren eller på kontoret inden 1. maj 2018. Vi trækker, som sædvanligt, en præmie blandt rigtige besvarelser.

/cms/Clubhb2000/ClubImages/miniton flyer.docx
Helene -ungdomsformand
Navn: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
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Så er det ved at være tid til at tænke på
vores årlige klubmesterskaber.
Turneringsudvalget har i år valgt at ændre på afviklingen samt hvor mange forskellige
kategorier det er muligt at stille op i.
Vi har også som noget nyt valgt at holde fredag som
hviledag og spille finalerne lørdag.
På grund af ændringerne vil alle tidligere klubmestre
blive nulstillet og kan stille i den/de kategorier
som spilleren hører til ifølge reglerne som kan ses på
side 22 og i den.
fremsendte mail
Tilmelding kan ske på hjemmesiden eller på listen i
klublokalet fra medio uge 8.
Turneringsudvalget
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UNGDOMMENS KLUBMESTERSKABER

Caféen søger ny bestyrer fra
sommeren 2018
HB2000 mangler fra sommeren 2018, en eller flere,
som vil stå for administration og diverse indkøb til
vores café i Præstemosehallen.
Caféen er stedet hvor man mødes efter træning, og
hvor der, efter holdkampe, serveres kaffe og ostemadder.
Caféen bliver betjent af frivillige, både i hverdagene
og i weekenden til holdkampe.
Som bestyrer af caféen skal du stå for diverse indkøb
og bestilling af varer hos vores leverandører.
I fællesskab med de frivillige, skal du planlægge bemandingen på spilleaftenerne og ved holdkampe, være bindeled til bestyrelsen, samt aflægge månedligt
regnskab til kassereren. Der er også diverse ad hocopgaver.
Er ovenstående lige noget for dig, eller vil du høre
mere, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, eller undertegnede.
Anette Ridal
24632587
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Her kommer de sidste 6 sider til ”Taktik i double”. Med de 6
sider i sidste nr. kan man samle alle siderne til et lille hæfte.
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Kilde: Dansk Badminton
Forbund
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HUSK AT MØDE OP TIL GENERALFORSAMLINGEN.
DER ER VIGTIGE TING PÅ
DAGSORDENEN

Nyt fra Seniorerne

P.b.v.

I seniorafdelingen nærmer vi os så småt de afgørende kampe i holdturneringen for vores tre hold. Især 1.- og 2. holdet har meget at spille for,
så her er de resterende kampe ekstra spændende. 3.holdet, som ligger i
Serie 3, ligger som nummer 5 i deres pulje, der består af 8 hold. Her er
der ikke rigtig udsigt til hverken oprykning eller nedrykning, men hvis
sol, måne og stjerner står snorlige, og topholdene kikser lidt, så kan vi
lege med om en oprykning her. Der mangler to kampe for 3.holdet.
For 2.holdet er der rigtig meget at spille for. De ligger som nummer 1 i
deres pulje i Serie 2 og ligger dermed til oprykning med to kampe
igen. Dog er de sidste to kampe imod henholdsvis nummer 2 og 3 i
puljen, så skruen skal i den grad holdes i vandet, hvis oprykningen skal
sikres!
For 1.holdet er turneringsformatet et lidt andet, da de ligger oppe i
Danmarksserien. Det er i øvrigt første gang, vi har et hold i Danmarksserien, så det er vi stolte af, og håber meget på, at vi kan overleve her.
Men her foregår det sådan, at der skal spilles enten et nedryknings- eller oprykningsspil efter 7 grundspilskampe. For 1.holdets vedkommende gik det sådan i grundspillet, at de blev nummer 6, og dermed skulle
i nedrykningsspillet, hvor der skal spilles fire kampe. Vi er nu nået så
langt, at vi har spillet den første af kampene i nedrykningsspillet, og
den vandt vi 11-2. Det var dog også imod den på papiret svageste modstander. De resterende tre kampe ser meget jævnbyrdige ud, og det er
på nuværende tidspunkt ikke til at sige, om vi kan være dygtige og heldige nok til at overleve i Danmarksserien. I skrivende stund ligger vi
nummer 3 i nedrykningsspillet, dog har nummer 2 spillet en kamp mere. Nummer 1-3 er sikret overlevelse, 4-5 skal spille en ekstra altafgørende kamp om overlevelse, og nummer 6-8 rykker ned i Københavnsserien. Sidste kamp på hjemmebane i denne sæson for både 1.- og
2.holdet er lørdag 10/3 klokken henholdsvis 15 og 13. Kom meget gerne ned i hallen og hep!

John Berling (formand)

Mikkel

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 15. maj 2018, kl. 18.30
i ”Caféen”, Præstemosehallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen.
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Nyt fra Motionistafdelingen
Hvidovre Cup blev afviklet med 17 motionistdeltagere, altså lige over
halvdelen af afdelingen. Her kommer nogle af resultaterne fra de hårdt
arbejdende spillere:

Damedoublen Charlotte Nyberg og Lisa Nielsen fik 2. pladsen i Arækken, mixdoublen Michaela Hindsbøl og Peter Vendelbo Jørgensen
fik 2. pladsen i B-rækken, og sidst men ikke mindst vandt mixdoublen
Cecilie Svenningsen og Anders Halmind A-rækken – stort tillykke og
flot klaret!!

Agata er kampjubilar med 100 kampe, også tillykke med det.

1. holdet: Ligger i spidsen i den bedste række efter 4 kampe og 4 sejre,
og overvejende sandsynlighed for at vinde sidste kamp også.

2. holdet: Efter en start med 3 sejre i 3 kampe er det senest blevet til et
nederlag og en uafgjort. Der er 1 runde tilbage - og alt efter hvordan de
sidste resultater flasker sig kan det blive til 1. 2. eller 3. pladsen.

3. holdet: Har været suveræne med 4 sejre i 4 kampe. Mangler 2 kampe, hvor vi også håber på sejre og oprykning til serie 4. En af kampene
blev der kæmpet til blodet sprang… tankerne henledes på Monthy
Python and the Holy Grail, hvor King Arthur og the Black Knight
kæmper bravt:

fortsættes
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Arthur: You are indeed brave, Sir Knight, but I won.
Black Knight: Oh, had enough, have you?
Arthur: Look, you stupid offensive man, you've got no arms left.
Black Knight: Yes I have.
Arthur: Look!
Black Knight: Just a flesh wound.

Mr. Flesh Wound, HB2000, er efter sigende lappet sammen og har det
efter omstændighederne godt igen.

Sidste runde (udover
en udsat kamp for 3. holdet) spiller vi alle hjemme den 11. marts. Vi
vil prøve at skabe noget ekstra stemning ved at heppe på hinanden og
slutte af med fællesspisning som afslutning på holdkampsæsonen, som
(hvis alt går vel) måske byder på en invitation til landsmesterskaber i
Grindsted 5.-6. maj.
Eva

24

