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Så er julen igen over os. Og nisserne spiller med !

Friske unge bruger deres efterårsferie på badminton
Man kan bruge sin efterårsferie på meget! En gruppe af de unge drenge fra
HB2000 prioriterede at tage af sted til Danisha-Open junior, for at spille badminton et par dage i efterårsferien. Støtte af et par hold forældre og bedsteforældre, drog vi forventningsfulde afsted mod Odense. Stævnet var godt arrangeret, og drengene spillede turnering i U15 og U17/19 i dagtimerne. Efterfølgende, tog vi alle til Odense Arena, hvor vi hyggede i fællesskab og så de professionelle spille. Udover at det sociale var i højsædet, så kæmpede samtlige af
drengene bragt. De fik sat HB2000 på landkortet ved at vinde tre bronzemedaljer. Det var første gang at vi prøvede dette stævne, og mon ikke vi kan samle
en endnu større gruppe næste gang og drage afsted i fællesskab.
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Så nærmere vi os igen julen, hvor de fleste har travlt. Julegaver, juleforberedelser, julefrokoster m.m. fylder vor hverdag og badminton bliver måske skubbet lidt i baggrunden. Vi holder dog åben for de voksne
helt frem til jul og holder kun lukket 24, 25, 26 samt 31december og 1.
januar. Husk mellem jul og nytår, at alarmen skal slås fra og til. Børn
og unge træner i henhold til egen plan.
Vi troede ellers at problemerne med varme og varmt vand nu var historie, men vi har desværre 2 gange i den nye sæson manglet varmt vand.
Hvis det skulle opstå igen, så ret venligst henvendelse til HB2000 med
det samme, så vi kan få det ordnet hurtigst muligt.
Jeg har konstateret, at flere af klubbens medlemmer er begyndt at anvende hallen på tidspunkter, hvor de ikke har banetid. Vi er som klub
selvfølgelig meget interesserede i at hallen bliver anvendt optimalt,
men anvendelse af hallen uden for de tider, vi har fået tildelt skal altid
være koordineret med og godkendt af en afdelings SPU formand eller
med banetidskoordinatoren således, at formalia kommer i orden. Det er
både af hensyn til vort ansvar over for Hvidovre Kommune/ Avedøre
Idrætscenter, evt. forsikringsansvar og ansvar over for medlemmerne.
Jeg vil ønske jeg alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi er
tilbage igen i det nye år med fuld energi.
John Berling
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men pyt nu med det, for
det var jo meget skægt alligevel. Vi var også alle
igennem en pakkeleg, hvor
vi iført hue, halstørklæde
og vanter, skulle åbne en
pakke i 10 lag gavepapir –
med kniv og gaffel.
Der var rigeligt med væske som gled fint ned.
Snapsen forsvandt i løbet
af aftenen og det samme
gjorde en enkelt glad festdeltager, som dog dukkede

Turneringsmotionisterne - Oles Dreamteam
Vi har 3 hold med i holdturneringen, i hhv. serie 1,2 og 5. Alle holdene har i skrivende stund spillet 2 OG vundet begge
holdkampe.
Ole har lagt et elitesportstræningsprogram for os for indeværende sæson. Derfor er der her et lille udpluk af en parlør, så
eventuelt interesserede kan følge med i vores træning:
”..blød opvarmning..” = Syretræning
”..lidt let slagtræning..” = Syretræning
”..blød opvarmning og spillerunder..” = Syretræning efterfulgt af noget andet syretræning, som først annonceres når vi
tror spillerunderne går i gang.
Vi har stort set altid
fuldt hus til træning og
der bliver ydet en indsats hver gang. Derfor
er det også fuldt fortjent med fest på programmet, senest til julefrokosten den 25. november i caféen.
22 glade og feststemte
spillere deltog i julefrokosten, med dejlig mad
og sjove aktiviteter. Linette medbragte sange,
hvis melodier blev udskiftet undervejs (de
melodier kendte vi i
øvrigt heller ikke?)
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op efter at have fået en
dejlig lur et sted i den lune og bløde badmintonhal.
Flere dansede sig til kroniske hoftesmerter, igen
et kendetegn ved turneringsmotionisterne, som
ikke gør noget halvt.
Tak til alle deltagere for
en dejlig fest, vi ser frem
til flere hyggelige fester
fremover!
/Eva
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Julekonkurrencen
Først lidt om konkurrencen i september-nummeret. Der var rigtigt
mange løsninger. Dejligt !
Vi har udtrukket en vinder: Michael Piel-Steenberg, som får sin præmie én af dagene.
Denne gang skal der byttes bogstaver. Her er et mærkeligt langt ord,
der ikke betyder noget. Men ved at bytte rundt på bogstaverne, kan
man lave et nyt ord, som har et vist sammenhæng med årstiden. Det
mærkelige ord er:

SPLAKBEMOND
I anledning af den forestående jul, skal der her gives lidt hjælp:
Ordet er sammensat af tre enkelte ord
Det første ord er noget koldt og hvidt.
Det første + det andet ord er ikke rart at få i nakken.
Det hele er ikke en badmintonkamp.
Ordet er:

________________________________

KLUBKALENDEREN

Lukkedage i jul og nytår
24. 25. og 26. december
31. december og 1. januar
Der kan spilles mellem jul og nytår (husk alarmen)
Ungdommens klubmesterskab afholdes:
17. og 18. marts 2018
Den årlige klubfest:
2. juni 2018
Afholdes i Lille Frihedens lokaler (bekendtgøres nærmere)

Løsningen puttes i postkassen på hallen eller hos redaktøren, eller afleveres i baren eller på kontoret inden 1. februar 2018. Vi trækker, som
sædvanligt, en præmie blandt rigtige besvarelser.

Navn: _______________________________________
Adresse: _____________________________________
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Dommeren:
Hvordan kunne de dog finde på at
lave falske penge ?
Tiltalte:
Jeg kunne ikke finde ud af at lave de
ægte
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EN STOR TAK TIL OVE RASMUSSEN
Formanden overrakte i november måned en gave til Ove Rasmussen for hans
lange og store arbejde for HB2000. Mange i klubben kender nok ikke Ove,
idet han stoppede med at spille aktivt allerede kort efter sammenlægningen
mellem klubberne HBTK og ABC, der blev til HB2000. Ove blev
æresmedlem af klubben i år 2000, hvor han gennem mange år også sammen
med sin kone Grete, havde udført et stort arbejde for klubben.
Selvom Ove stoppede sit aktive spil i HB2000, så fortsatte han med at lave
kampstatistikker samt stå som klubbens koordinator til Kultur-og
Fritidsforvaltning vedr. ansøgning om banetider m.m.
Digitaliseringen havde efterhånden overflødiggjort en stor del af hans
arbejde, hvorfor to bestyrelsesmedlemmer i år overtog de resterende opgaver,
da dette syntes at kunne forenkle arbejdsgangen.
Ove er i en alder af 77 år stadig aktiv som henholdsvis bordtennisspiller og i
ældresagen, hvor han står for arrangementer af ture for medlemmerne.
En stor tak til Ove for hans mangeårige indsats for Klubben.
John Berling
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Spilletaktik i double
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6/12 sider, resten følger i næste nr.
Kilde: DBF
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DE SIDSTE 6 SIDER FØLGER I NÆSTE NUMMER
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Ungdommens juleturnering

1. plads: Hold 1. Mathias H. Laura, Bertram, Silke, Jonas og Mathilde

REGNESTYKKE:
2.12.17 + 24 glade ungdoms spillere + 2 dygtige trænere =
Hyggelig juleturnering i ungdomsafdelingen. Sværere behøver det ikke være.

Traditionen tro var der drillenisser på spil på banerne, i
form af kegler, som udløste fratrækning i point, hvis de blev
ramt af en spiller. Dug hen over nettet, så det er ret svært at
regne ud hvor modspilleren placere bolden og på sidste bane var det korte ketsjere man skulle spille med. Dette var
hvad de 4 hold, bestående af 6 spillere på hvert hold, blev
udsat for. Der blev spillet på tid og efter ca 1½ time var alle
kampe spillet.
Men inden afsløringen af placeringerne af holdene, var der
traktement i cafeen. Der var disket op med varme æbleskiver, sodavand og slikpose til hver spiller og så skulle vinder
holdet naturligvis kåres. De sygt store præmier bestod i at
det vindende hold fik lov til at trække gaver først, fra sækken med de gaver, som spillerne selv havde medbragt.
Efter at præmierne var fordelt, beundret og byttet rundt, var
der lige akkurat tid til lidt hygge-badminton og så var det
blevet tid til at sige tak for en hyggelig dag.
God jul til alle fra ungdomsudvalget

2. plads: Hold 4. Noah, Saniya,
Mikkel, Mille, Marius og Ida

3. plads: Hold 2. Oliver,
Frederik, Itai, Martin, Tobias og Magnus

4. plads: Hold 3. Mathias O,
Eva, Marcus, Idan, Sander
og Simon

Flere fotos på bagsiden
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Fotos fra Ungdommens juleturnering

Kegler på banen !

Udpakning af præmier

Så er der kø ved æbleskiverne

Redaktionen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et
godt 2018
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