
  

 Årgang 52                   September 2018                               Nr. 3 

I dette nummer bl.a.: 

Nyt fra afdelingerne 

Ungdommens træningslejr 

Kampjubilæer 

Et øjebliksbillede fra klubmesterskaberne i uge 21. Her et par vindere. Det er 

dejligt at se at den unge genera�on følger op. Se billedgalleriet på side 15-16 

Medlemsblad for                  

Hvidovre Badminton 2000  
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Fotos fra ungdom-

mens træningslejr. 

Læs på side 12 
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HB 2000 Posten 
Redaktion: 

Poul Petersen (ansv.) 

Strøbyholm 34 

2650 Hvidovre 

Tlf.: 30 27 74 58 

E-mail: sunpope@gmail.com 

 

Stof til bladet bedes leveret som 

datafiler. 

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. november 2018  

 

Tryk: 

RÅDHUS TRYKKERIET 

           Hvidovre 

Hvidovre Badminton - HB 2000 
Klubben 
Kontoret: 

Præstemosehallen 

Præstemosen 209 

2650 Hvidovre 

Tlf.. 36 78 80 19 

E-mail: HB2000@HB2000.dk 

Kontortid: onsdage 18.00—20.00  

Men kun i ulige ugenumre 

Der er kun fast telefonbetjening i 

kontortiden. 

Klubbens E-mail er altid åben ! 

 

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

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: 

Jeane+e 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 

                     mikkelgol@hotmail.com 

 

Udvalg m.m.: 

Ungdom: 

Helene Jensen               26 19 53 09 

                 Lunnerhtj@hotmail.com 

Seniorer: 

Mikkel Grøn Olsen      25 72 56 66 

                     mikkelgol@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 vi allerede kommet et stykke ind i endnu en ny sæson. Som altid, et velkommen 

tilbage til alle medlemmer og et særligt velkommen til nye medlemmer.  

Vi har desværre oplevet en lille tilbagegang i medlemsantallet, så jeg vil opfordre alle 

medlemmer til at se, om det ikke var noget for nogle venner, naboer, kollegaer eller 

familie at prøve at spille badminton, små som store. Der er ledige baner eller hvis 

man har spillet badminton tidligere så måske prøve at spille på et hold.  

Vort MiniTon er ikke startet op i denne sæson pga. manglende tilslutning. 

Det er virkelig synd for alle tidligere børn har nydt at spille/lege badminton. Nogle af 

de første MiniTon hold, vi havde, er nu habile og meget dygtige ungdomsspillere. 

 

VARME OG UDLUFTNING 

 

Så godt som hele forrige sæson var vi plaget af manglende varme i hallen og lidt for 

tit også manglende udluftning og manglende varmt vand. Der blev arbejdet meget og 

intens på at få udbedret dette, men her i sommerferien skulle de to radiatorer for en-

den af hallen have været udskiftet, da den ene var utæt. Det blev, som I nok har set, 

først efter sommerferien, hvilket har betydet, at bane 6 har været uanvendelig i nogle 

dage. Det skulle gerne være et overstået kapitel nu og vi ser frem til, at varmesyste-

met virker i den kommende vinter. 

 

CAFE OG SOCIALT SAMVÆR 

 

Vi er startet op på en ny sæson uden en egentlig cafebestyrer, og vi mangler også 

nogle medlemmer, som vil påtage sig ansvaret for at sørge for at deres medspillere 

kan få noget køligt at drikke efter spil. Det er vigtigt, at der er noget socialt samvær, 
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om det er spillerne fra en enkelt bane, spillere på flere baner eller i forbindelse med 

holdtræning. Ved at benytte cafeen, så er man også med til at støtte HB2000, idet hele 

overskuddet går til dækning af klubbens desværre hele tiden voksende udgifter. Der 

er således ingen lønudgift forbundet med cafeen, idet den er baseret på frivillige. Hvis 

du kunne tænke dig at give en hånd med fx blot i en halv time efter du selv har spillet, 

så skriv til HB2000@HB2000.dk, så vi kan tale om det. 

Drikkevarerne i cafeen dækker over fadøl, øl med og uden alkohol, små flasker vin 

(hvid og rosé) samt icetea, vand med og uden brus og citrus samt sodavand til relativt 

lave priser. Automaten har et lille udsnit af dette.  

 

 

BANEFORDELER 

Vi mangler også stadig en banefordeler. Banefordeler opgaven er fortrinsvis en admi-

nistrativ opgave, der består i at registrere indmeldelser og udmeldelser af medlemmer 

samt sørge for, at de kommer til at betale de rigtige priser for at spille. 

Hvis du skulle brænde bare lidt for at hjælpe HB2000, så skriv til 

HB2000@HB2000.dk. 

 

I må alle have en rigtig god ny spillesæson. Husk I er medlemmer i HB2000. 

 

John Berling 
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Så er badminton sæsonen startet.    

60 + Badminton om fredagen 

60 + startede lidt sent   7. sept. 

Vi er ca. 24 spillere, der spiller og hygger hver fredag fra kl 13.00 <l ca. 

15.30 

Men vi ville rig<g gerne ha’ flere spillere 

Kunne det være dig ? 

Vi spiller 5 runder som er <lre+elagt når spillerne starter kl 13.00 med 

ski?ende makkere, mix doubler og doubler,   . 

Det koster 10 kr. for brug af bolde og 10 kr. for kaffe og brød hvis kaffe 

ønskes. 

Vi spiller <l ca. 14.30, hvore?er vi holder ”3 halvleg” med kaffe og wie-

nerbrød. Der er også mulighed for at købe øl eller vand. 

Hvis der er spillere i klubben der har lyst <l at spille sammen med os 

og har været medlem i 2 år, og evt. ønsker en prøve <me kan man rin-

ge <l Linda og a?ale nærmere. 

Spillere der sam<dig har anden bane<d og betaler bane kon<ngent 

spiller gra<s om fredagen. 

Hold spillere kan ikke være med om fredagen på 60 +  

Vi slu+er af med en sommer fest med god mad.  

Og vi holder julefest, -også med god mad.  

Håber på at se rig<g mange nye spillere ! 

Linda Mar<l  26 83 70 92 
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Turneringsmo�onisterne – Nu Med Venteliste 

Endnu en sæson er gået i gang e?er en dejlig, varm sommer. 

Det er jo ikke noget nyt at turneringsmo<onisterne selv synes det er fantas<sk at 

træne <rsdag a?en kl. 20. Det nye er så, at der fak<sk er fyldt op på holdet af glade 

spillere – så nu kører vi med venteliste. Ja, du læste rig<gt; trods klubbens generelt 

faldende medlemstal, så er der så mange interesserede og poten<elle turneringsmo-

<onister, at vi nu må skrue ned for charmen og sige nej <l nogle. Fak<sk har vi nogle 

a?ener ha? udgi?er <l dørmænd, e?er vi erfarede at der allerede søndag a?en var 

rækker af træningsbegejstrede mennesker, der lagde sig ude foran indgangsdøren i 

soveposer. Bestyrelsen har overvejet at anskaffe krokodiller <l voldgraven udenfor, 

men erkender det uprak<ske i at 1) voldgravssøen ikke som sådan omkranser hallen, 

og 2) afrevne lemmer m.m. sviner ret meget.  

Konklusionen blev derfor, at vi i stedet kører en mere ydmyg og nøgtern s<l når det 

kommer <l at fortælle om alle fordelene ved at være turneringsmo<onist. Vi skal 

altså kommunikere mindre begejstret fremover. Således vil jeg gengive brudstykker 

fra sommerfest 2018 i nogle mere seriøse og tørre bullets (med forbehold for mis-

forståelser, da jeg ikke selv deltog): 

• Claus og Line+e lagde hus <l (tak for indsatsen) 

• Claus og Line+e var ædru, og sørgede for dejlig majdrik <l alle 

• Tema for festen var 70’er tema  
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• Michaela modtog afdelingens spiril for sit gode humør og for at hun 

holder os andre ud. 

…og lidt nedtonet nyt omkring deltagelse i Vallensbæk-Cup i september: 

• Helene, Aksel, Agata og Jakob deltog 

• De to hårdtarbejdende mixdoubler fik <lkæmpet sig hhv. 4. og 5. 

pladsen i Mix A-rækken 

• Smørrebrød blev indtaget e?erfølgende (der foreligger ingen detal-

jer om antal stykker og hvilket pålæg de hver især sa+e gaflerne i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… for ikke at risikere flere interesserede spillere – en kort og upersonlig status over 

holdene: 

• Vi har 3 mix-hold med 4+4, der spiller i serie 1, 2 og 3. 

• Vi har desuden et herrehold i serie 2. 

Skulle I alligevel møde nogen, der udtrykker interesse for vores træning, så fortvivl 

ej. Bestyrelsen har lavet denne procedure I <l hver en <d kan følge: 

- Forsøg at overtale vedkommende �l at spille på et af de andre 

hold. De vil formentlig argumentere imod forslaget med nogle lige-

gyldige fakta om f.eks. alder, men alle ved jo, at ungdomstræningen 

vil have godt af lidt <lførsel af veteranspillere. 
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- Forsøg at overtale vedkommende �l at skaffe sponsorer i stedet 

for at træne. Her kan komplimenter som ’Du behøver da overhove-

det ikke at træne?!’ og ’Du har altså bare en virkeligt god tele-

fonstemme’ med fordel bruges, for at opnå målet om lækre trøjer 

med tryk på <l alle. 

 

- Forsøg at overtale vedkommende �l at bestyre caféen i stedet. 

Helt ærligt, er det ikke også bare dét man venter på når man træ-

ner? At komme op i caféen? Her præsenterer I den indlysende mu-

lighed for vedkommende, nemlig at springe den indledende træning 

over og gå direkte <l caféen.  

Så er vi i gang!  

Vi kan lige runde af med lidt fakta om puljerne, der netop er fastlagt:  

1. holdet skal møde 2.holdet i den første kamp der ligger søndag den 21. okto-

ber på hjemmebane. Det skyldes manglende <lslutning i serie 1 og ikke mindst 

et utroligt stærkt 2. hold. Vi ser frem <l et spændende opgør. 

/Eva 
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     -og så er der konkurrencen 

Sådan en havde vi jo ikke i sidste nummer. Og ingen konkurrence –

heller ingen vinder :) 

Men nu går det løs igen. Gæt og aflever løsningen <l redaktøren, i ba-

ren eller på kontoret inden 1. november. Obs. I må ikke pu+e den i 

penge/postkassen inde <l højre i kontoret. Den er <l noget helt an-

det ! 

Vi udlodder som sædvanligt en gevinst blandt rig<ge besvarelser. 

 

Her er fem ord: 

 KNIVMUSLING 

 GAFFELBUK 

 SKESTORK 

 TALLERKENSMÆKKER 

 GLASKUTLING 

Et af ordene afviger fra de andre. Hvilket ? Og Hvorfor ? 

 

                                  ________________________ 

 

Navn:  __________________________________________ 

 

Adresse: _________________________________________ 
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Ungdommens træningslejr 

den 18.august 

Igen denne sæson lagde vi ud med træningslejr for klubbens 

ungdomsspillere 

Konceptet var lagt op <l at være det samme som sidst, nem-

lig fredag - søndag i vores egen hal. 

Desværre var der for få <lmeldte (16 stk) <l at vi kunne stab-

le et større arrangement på benene, så det blev blot <l en 

træningsdag om lørdagen kl 11:00-23.00. Men det blev alli-

gevel en superlækker dag, som al<d, når både Peter og 

Amanda s<ller op. 

Planen på dagen var som følger: 

Træningspas                                                                              

Frokost                                                                                    

Forberedelse �l holdkamp                                                     

Presenning leg                                                                            

Holdkamp                                                                              

A:ensmad   -hjemmelavet lasagne                                               

 

Hygge med alt hvad der<l hører og så præmie <l vinderne af 

holdkampen 
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De øvrige bille-

der er på side 2, 

for at kunne vise 

dem i farver 

”Ståtrold” 

A?ensmad 
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Kampjubilarer 2018 

 

100 kampe: 

Flemming Brandt 

Aksel Randlev 

Erling Maidstone 

Michael Weile 

Thomas Willum Jensen 

Agata Smolarz 

Lars Nielsen 

Charlo+e Kristensen 

200 kampe: 

Bo Damgaard Høy 

300 kampe: 

Peter Pedersen 

400 kampe: 

Charlo+e Nyberg 

Anne+e Ridal 

700 kampe: 

Leif Magnussen 
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Klubmesterskaberne 2018 

I sidste nummer af bladet nåede vi ikke at bringe noget om årets klubme-

sterskaber. Det råder vi bod på, ved at bringe et lille billedgalleri på disse to 

”fotovenlige” sider (og på forsiden) 

 

 FLere billeder på bagsiden 
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