
  

 Årgang 52                    December 2018                               Nr. 4 

I dette nummer bl.a.: 

Åben turnering 

Nyt fra afdelingerne  

Ungdommens juleturnering 

Ungdomsafdelingen har a�oldt deres juleturnering. Kampe med sjove finesser. 

Der var også �d �l æbleskive-hygge. Læs meget mere og se fotos inde i bladet. 

Medlemsblad for                  

Hvidovre Badminton 2000  
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Fødselarer på 60+ 

Så var der igen runde fødselsdage på 60+ 

fredagsholdet. 

Det var Henning  og  Strit der fyldte hen-

holdsvis 80 og 75 år. I den anledning bød 

de på et lækkert traktement. 

Der var pyntet op, og holdet overrakte et 

par flasker, som fødselarerne kan forsøde 

)lværelsen med 
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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” A-5 

uden specielle formateringer. 

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

 

Deadline for næste nummer: 

15.februar 2019 

 

Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 

           Hvidovre 

Hvidovre Badminton - HB 2000 
Klubben 
Kontoret: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 

2650 Hvidovre 

Tlf.. 36 78 80 19 

Der er kun fast telefonbetjening i 

kontortiden. 

E-mail: HB2000@HB2000.dk 

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

Kontortid: onsdag18.00—20.00  

Men kun i ulige ugenumre 

Klubbens E-mail er altid åben ! 

  

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: 

John Berling                   36 49 19 81 

Næs�ormand: 

Ole Høg Perregaard      51 74 90 01 

Sekretær: 

Ulla Grøn                 50 50 68 74 

Kasserer: 

Jeane4e 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 

Mo�onister: 

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:   John Berling         

36491981 

 Klubbens kontaktpersoner 
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    FORMANDEN HAR ORDET 

 

Så er det atter ved at være juletid og i år, er hallen lukket i perioden 23. 

december 18 til og med 1. januar 19. 

 

Vi har haltet os igennem tiden fra seneste generalforsamling, idet vi 

stadig mangler en eller et par, der vil stå for cafeen. Det vil sige indkøb 

”rengøring” og vedligeholdelse. Det er lykkedes, at finde nogle, der 

står for salg, men dog ikke på alle klubbens åbningstider, hvorfor nog-

le må nøjes med køb fra automaten. 

Afdelingerne står selv for servering af kaffe og brød til hjemmekampe-

ne samt for evt. salg. Indtil nu er det gået helt godt. 

Skulle der sidde et medlem i klubben, som egentlig gerne vil hjælpe til 

med arbejdet i cafeen, så kontakt bestyrelsen. Det har stor betydning 

for hele klubben, at vi kan fortsætte vores café både af hensyn til det 

sociale, men også af hensyn til klubbens samlede økonomi. 

 

Vi mangler ligeledes fortsat en banefordeler, der kan tage sig af nye 

medlemmer, og medlemmer der af en eller anden grund er nødsaget til 

at skulle stoppe. Venligst kontakt bestyrelsen. 

 

Der er flere ledige baner på selv attraktive tidspunkter, så hvis I kender 

nogen, der kunne tænke sig at spille badminton, evt. blot at prøve at  

Fortsæ4es….. 
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spille badminton, så få dem til at kontakte Hb2000@Hb2000.dk, så vi 

kan lave en god og hensigtsmæssig aftale for resten af sæsonen. 

 

Nu vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtig Glædelig Jul samt et 

Godt Nytår. 

 

John Berling 
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8 

 

9 

  



10 

Turneringsmo�onisterne 

 

Holdkampene blev skudt i gang med et spændende internt opgør, da 1. holdet mød-

te 2. holdet. Vi kan konstatere at vi internt sørger for at træne hinanden på aller-

bedste vis – det var spændende kampe over hele linjen, og alle havde fuldt fortjent 

de hjemmelavede boller eBer kampene, som holdleder på 1. holdet, Cecilie, så 

smukt havde sørget for. 

Status over spillede kampe: 

1. holdet:  

Har vundet begge kampe der er spillet ind)l dags dato (mod 2. holdet og mod Hol-

bæk) – pt. nr. 1 i puljen 

2. holdet:  

Tabte )l 1. holdet og vandt over Havdrup – pt. nr. 3 i puljen 

3. holdet:  

Har spillet og vundet 1 kamp stort (mod Taastrup/Vallensbæk) – pt. nr. 3 i puljen 

4H (vores 4-mands hold):  

Har spillet 2 kampe, og begge kampe endte 3-3 – pt. nr. 4 i puljen 

 

Som nævnt i sidste klubblad er det meget eBerspurgt at spille med de dejlige mo)o-

nister. Vi er blevet gode )l at lave spillerunder selv når antallet har rundet de 30, og 

der er eBerhånden en del øvelse i at spille ’hur)gt ind/hur)gt ud’ – en 5-mands 

double, hvor en af spillerne skiBes ud når de første rammer 11 point. Det er ben-

hård træning at spille med skiBende makkere og sam)digt præstere et passende 

tempo når træneren kigger forbi. Det er )lladt at kopiere konceptet.  

Øvrigt nyt: 

Kampjubilar Lars Rosenkilde Olsen – 100 kampe. Den glade jubilar har modtaget en 

flaske fransk SportssaB, som formentlig allerede har været med i drikkedunken. 

Julefrokosten er i skrivende stund ved at blive planlagt, og da der deltager omkring 

25 mere eller mindre berusede mennesker, vil det selvfølgelig være langt mere inte-

ressant at læse om når festen kan dokumenteres med slørede fotos. Altså mere om 

det i næste nummer. 

11 

 

Man bør al)d hylde nogen der gør en ekstra indsats: Stor tak )l holdlederne, der 

sørger for at holde samling på holdet, på kampdatoer og på alt det andet vi andre 

tager for givet. Da det kan være lidt svært at holde styr på gammeldags A4 papir 

med en fortegnelse over en holdkamps resultater, så har vi dog lavet en særlig aBa-

le med en af holdlederne, der foretrækker at få resultaterne tatoveret på underar-

men, således at cifrene er lige ved hånden når der skal tastes resultater ind. Det er 

måske smertefuldt, og kræver noget udstyr vi normalt ikke har i en badmintonhal, 

men man slipper jo for at lede tasken igennem eBer et stykke papir. Sejt gået!  

 

Glædelig jul og godt nytår �l alle. 

 

Jubel på 2. holdet efter den afgø-

rende sejr, der sikrede dem 3 po-

int. Lars Rosenkilde Olsen og Jon 

Stevnbak Andersen. 
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Så er der konkurrence ! 

I sidste nummer var det rig)ge svar, at en tallerkensmækker er en blomst, hvor de 

øvrige er dyr. Udtrukket vinder er Kisser Juul Brylle, som får gevinsten snarest.  

Denne gang skal der løses krydsord. Skriv kodeordet og aflever løsning i postkassen, 

i cafeen eller på kontoret. Den kan også sendes )l redaktøren inden 1. februar. Så 

bliver der igen udtrukket en præmie blandt rig)ge løsninger. 

 Kodeord:_________________            Navn:__________________________ 

                                                                   Adresse:________________________ 
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     Klubkalender 
 

 

 

 

15. - 16. december  Forza Cup, Åben turnering for seniorer 

   

23. december – 1. januar Julelukket i hallen. Begge dage incl. 

 

9. - 10. februar   Hvidovre Cup 

 

16. - 17. marts   Klubmesterskaber, ungdom 

 

29. april — 4. maj  (uge 18) Klubmesterskaber, voksne 

 

14. maj    Generalforsamling (der indkaldes senere) 

 

25. maj    Klubfest (annonceres senere) 
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Ungdommens juleturnering  

 

24 friske unger fra ungdomsafdelingen indtog  hallen den 24.11. for sammen 

at gøre en kold november eBermiddag )l en sjov og hyggelig stund. Og det 

blev det sammen med Peter P og Janus som tovholdere. 

Spillerne blev delt op i 4 hold og så gik det ellers løs 

Hold 1: Noah, Laura, Isabella, Anders, Jeremy og Rosa 

Hold 2: Mikkel, Saniya, Idan, Ida, Gustav og Bella 

Hold 3: Mar)n, Eva, Itai, Tobias, Rasmus og Adrian 

Hold 4: Marcus, Silke, Jonas, Bertram, Selina og Clara 

Der blev spillet på 3 baner, hvor ne4et var dækket )l, så det var svært at se 

hvor bolden blev skudt hen, på den ene bane. På den anden bane blev der 

spillet med små ketsjere, hvilket er ret udfordrende. På den tredje bane var 

der forhindringer, hvor modstanderen fik fratrukket point, hvis man væltede 

en forhindring.  

EBer et par )mers spil var det )d )l æbleskiver, sodavand, pebernødder og 

slik. Og ikke mindst skulle det afsløres hvilke hold der var blevet henholdsvis 

nr. 1,2,3 og 4. 

Det blev tæ4e kampe, hvor hold 3 og hold 4 endte med samme antal point, 

så vinderen blev fundet ved at holdlederen fra hvert hold slog sten, saks, 

papir om 1.pladsen og det blev hold 3 som løb af med sejren. hold 4 kom 

således på 2.pladsen mens hold 1 blev treer  og hold 2 blev nr.4. 

Således endte en super hyggelig november eBermiddag. Tak )l jer unger, 

som deltog og )l Janus og Peter P som stod for afviklingen. 

Helene 
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Bane med forhin-

dringer 

                 Hold 1 

Hold 2 

Flere billeder på         

bagsiden……. 
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                                _____________________________________ 

Flere billeder fra 

ungdommens jule-

turnering 

Redak�onen ønsker alle med-

lemmer en rig�g glædelig jul  

og et godt nytår ! 

            Hold 3 

Hold 4 


