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I dette nummer blandt andet:
Referat fra generalforsamlingen
Ungdommens klubmesterskaber
Et ”Nødråb” fra Caféen

Den 17. og 18. marts aoldt ungdomsafdelingen deres klubmesterskab. Her
er årets spiller, årets ﬁghter og årets kammerat. Læs mere om UKM på side 32

Her er fotos fra landsmesterskaberne for moonister i
Grindsted.

Hvidovre Badminton - HB 2000

Læs omtalen på side 27

Klubben

HB 2000 Posten

Kontoret:

Redaktion:

Præstemosehallen

Poul Petersen (ansv.)

Præstemosen 209

Strøbyholm 34

2650 Hvidovre

2650 Hvidovre

Tlf.. 36 78 80 19

Tlf.: 30 27 74 58

Der er kun fast telefonbetjening i

E-post: sunpope@gmail.com

kontortiden.
E-mail: HB2000@HB2000.dk

Stof til bladet bedes leveret i elektronisk form.

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

Formatet helst som ”Word” A-5
uden specielle formateringer.
Billeder bedes sendt som separate filer og ikke indsat i dokumenter.

Kontortid: tirsdage18.30—19.30
Men kun i lige ugenumre
Klubbens E-mail er altid åben !

Deadline for næste nummer:
15.september 2018

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

Tryk:

RÅDHUS TRYKKERIET
Hvidovre
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Klubbens kontaktpersoner
Bestyrelsen:

Udvalg m.m.:

Formand:

Ungdom:

John Berling

Helene Jensen

51 74 90 01

Seniorer:
Mikkel Grøn Olsen

Sekretær:
Ulla Grøn

26 19 53 09

htorsvadjensen@hotmail.com

Næsormand:
Ole Høg Perregaard

FORMANDEN HAR ORDET

36 49 19 81

25 72 56 66

mikkelgol@hotmail.com

50 50 68 74

Moonister:

Kasserer:
Jeane+e Ingerslev

21 45 14 18

Jakob Madsen

21 39 78 21

Veteraner:

jakob_b_madsen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Madsen

Hans Asmussen

jakob_b_madsen@yahoo.dk

26 19 53 09

Banefordeling:
Kontoret og udvalgsformændene

htorsvadjensen@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Hans Asmussen

Klubbens hjemmeside:
28 71 13 17

www.HB2000.dk

monaasm@adr.dk

Webmaster: John Berling
36491981

Bestyrelsesmedlem:
Mikkel Grøn Olsen

28 71 13 17

monaasm@adr.dk

Bestyrelsesmedlem:
Helene Jensen

21 39 78 21

25 72 56 66

mikkelgol@hotmail.com

Som jeg skrev i marts-nummeret så var det formentlig
sidste gang, at jeg skrev i bladet som formand. Det blev til formentlig, idet jeg har
ladet mig genvælge for yderligere 2 år. Det betyder, at HB2000 nu har yderligere 2
år til bl.a. at finde en ny formand.
Som I kan læse i beretningen, så står vi i HB2000 lige nu overfor en række udfordringer, hvorfor jeg ikke ønskede blot at forlade posten som formand og lade den stå
som ubesat, men det er vigtigt for klubbens medlemmer at forstå, at alle I medlemmer har et ansvar for vor fremtidige eksistens.
Det er vigtigt, at I alle på en eller anden måde giver en hånd med i det frivillige arbejde som en forening baserer sig på.
Det kan være til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer, reklamere for HB2000,
hjælpe med i det sociale arbejde, cafeen, festudvalg m.m. Hjælpe med til at styrke
klubbens sociale element og især at sørge for at støtte klubben i afviklingen af vore
turneringskampe.
De, der indgår i klubbens hold, må meget gerne deltage seriøst og engageret, hvilket
vil sige, at man træner engageret og med henblik på at opnå et bedre resultat næste
gang. At man efter spilleniveau træner i det omfang, det er nødvendigt og at man
sørger for at holde sig i en tilstrækkelig god form, så konditionen er høj og så at vi

undgår mange ellers unødvendige skader. Her er tale om alle aldersgrupper, idet skadesniveauet nok nærmer stiger med alderen.
Pt. og meget aktuelt mangler vi en cafébestyrer, en banefordeler og vi mangler nogle
til at sælge varer fra cafeen. Der er udarbejdet nogle gode dokumenter, der beskriver
arbejdet som Cafébestyrer og som banefordeler.
Fortsæ+es….
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AKTUALLITETER

Lige nu slås vi med den nye persondataforordning, der træder i kraft den 24/5-2018.
Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, så bliver kontingent reguleret
lidt i næste spillesæson og kontingentet vil fremover blive opkrævet 1. august, idet
spillesæsonen går fra 1. august til 30. juni. Det er en udvidelse af spillesæsonen, der
er sket over de seneste år.

Referat fra den ordinære generalforsamling
i HB2000
i caféen tirsdag den 15. maj 2018 kl. 18.30
Afbud fra Jakob Madsen.
(Til stede var 18 personer ud over bestyrelsen.)
Dagsorden:

VARME OG UDLUFTNING

Der vil blive opsat nye radiatorer for enden af hallen i sommerferien. Disse radiatorer står både for varme og for noget af udluftningen. Så vil vi håbe, at den nye spillesæson varmemæssigt går lidt bedre.

1.

Valg af dirigent

2.

Formanden aflægger beretning
Ungdomsspilleudvalgsformanden aflægger beretning
Seniorspilleudvalgsformanden aflægger beretning
Veteranspilleudvalgsformanden aflægger beretning
Motionistspilleudvalgsformanden aflægger beretning

AFSLUTTENDE

Jeg vil ønske jer alle og jeres familier en rigtig god sommer og evt. sommerferie. Vi
mødes igen i den nye spillesæson.

3.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder
kontingentfastsættelse for den kommende sæson

John Berling

6.

Valg til bestyrelse
Følgende er på valg i lige år:
Formand: John Berling – modtager genvalg
Sekretær: Ulla Grøn – modtager genvalg
Veteranspilleudvalgsformand (VSU): Leif Magnussen –
modtager ikke genvalg,
bestyrelsen foreslår Hans Asmussen
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Spilleudvalgsformand for turneringsmotionisterne (MSU):

Ad 2: aflæggelse af beretninger

Jakob Madsen – modtager genvalg

(alle 5 beretninger, i fuld længde, kan læses efter referatet)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg):

John aflagde formandens beretning for 2017-.2018 sæsonen samt visioner for den kommende sæson 2018-2019.

Næstformand: Ole Perregaard
Seniorspilleudvalgsformand (SSU): Mikkel Grøn
Ungdomsspilleudvalgsformand (USU): Helene Torsvad Jensen
Kasserer: Jeanette Ingerslev
7.

Valg af bestyrelsessuppleanter:
Da Phillip Stemann udtrådte i løbet af sæsonen, er Nicolas Xippos Kistrup midlertidigt indtrådt – bestyrelsen foreslår Nicolas
Kistrup
Amanda Jensen – modtager ikke genvalg

8.

Valg af 2 revisorer
Lisa Nielsen – modtager genvalg
Tina Lougart – modtager genvalg

9.

10.

Valg af revisorsuppleant

Helene aflagde ungdomsafdelingens beretning.
Mikkel aflagde seniorafdelingens beretning.
Leif aflagde veteranafdelingens beretning.
John aflagde motionistafdelingens beregning (i stedet for Jakob)

Formandens beretning og visioner
John fortalte, at vi har store udfordringer i den kommende sæson, både
økonomisk og mht. at fastholde/øge medlemstallet. En kontingentforhøjelse er derfor nødvendig.
Vi mistede sponsortilskud fra Spillehallerne (Sungame), idet det overgik først til SKAT og fra den kommende sæson til DIF/DGI, hvilket
giver usikkerhed, om vi overhovedet får et tilskud.

Poul Petersen – modtager genvalg

John fremhævede også udfordringen med at skaffe en ny
”cafébestyrer” og styring af banefordelingen.

Eventuelt

Der var ingen kommentarer til Johns beretning.

Ad 1: Valg af dirigent

Beretning fra ungdomsafdelingen

Bestyrelsen foreslog Poul Petersen, som blev valgt med applaus.

Helene aflagde beretningen og lagde især vægt på det gode sammenhold i ungdomsafdelingen og nævnte også at ungdomsafdelingens
”faste” og gavmilde sponsor EgerByg var med til at give et løft til diverse arrangementer. Samtidig takkede hun alle de frivillige forældre,
bedsteforældre, uden hvis hjælp afdelingen ikke kunne fungere. Det
var også en stor glæde, at den lille MiniTon afdeling kom i gang igen.

Poul takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt, da indkaldelsen stod i februar-nummeret af klubbladet.

Der var ingen kommentarer til Helenes beretning.
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Beretning fra seniorafdelingen

Ad 3: Forelæggelse af regnskab

Mikkel berettede om 1.holdets kamp for at overleve i Danmarksserien,
en kamp vi desværre ikke vandt, så vi må ned i Københavnsserien
igen. Men han takkede alle for supporten af holdet.

Jeanette gennemgik regnskabet, som blev godkendt

2.holdet rykker op i serie 1 – det var målsætningen, som holdet klarede
i suveræn stil.
3.holdet, som en stor del af sæsonen har spillet med hjælp fra ungdom,
veteraner og holdmotionister, bliver i rækken.
Ingen kommentarer til beretningen.

Der var spørgsmål fra Erling B., som ville vide, hvor sponsortilskuddet
på godt 90.000 kr. kom fra i 2017. Beløbet fik vi fra SKAT i stedet for
de spillehal tilskud, vi tidligere fik (bl.a. Sungame). Sponsortilskuddet,
som nu er overgået til uddeling fra DGI/DIF, kan vi aldrig være sikre
på, derfor kan vi ikke budgettere med det.

Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

Beretning fra veteranafdelingen
Leif håber, at vi kan tiltrække veteraner fra andre klubber, da der ikke
”siver” veteraner fra seniorafdelingen. Der er dog tilmeldt samme antal hold som sidste sæson. Men vi bliver jo ældre for hvert år – med
skader og spillerstop til følge.

Ad 5: Forelæggelse af budget for indeværende år, herunder kontingentfastsættelse for den kommende sæson

Leif slog et slag for at nogen melder sig til at drive caféen, eller hjælpe
til ved hjemmekampe, da caféen er med til at opretholde det sociale
fællesskab vi har, både på træningsaftener og ved hjemmekampe.

Vi regner med en kontingentstigning for alle.

Til slut takker Leif for 12 år som veteranformand og beder alle tage
godt imod Hans (Asmussen), som har sagt ja til at overtage posten.

Ad 6: Valg til bestyrelsen

Ingen kommentarer til beretningen.

Formand John Berling – villig til genvalg

Som nævnt under pkt. 3 kan vi ikke regne med sponsortilskud, dog har
vi budgetteret med tilskud fra EgerByg (til ungdommen).

Poul redegjorde for, hvem der er på valg (lige år), nemlig:

Sekretær Ulla Grøn – villig til genvalg
Beretning fra turneringsmotionister

MSU-formand Jakob Madsen – villige til genvalg

John læste Jakobs beretning, hvor afdelingen både på det sportslige og
på det sociale ligger i toppen. 1. og 3. holdet vandt deres rækker, 2.
holdet fik en 3.plads.

Alle blev valgt med applaus for de næste to år
VSU-formand Leif Magnussen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen
foreslår Hans Asmussen

Ingen kommentarer til beretningen.
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Hans Asmussen blev valgt med applaus, ligeledes for to år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, som ikke er på valg i år:
Næstformand Ole Perregaard
SSU-formand Mikkel Grøn
USU-formand Helene Torsvad Jensen

Formanden takkede de fremmødte for god ro og orden og byder velkommen til Hans i bestyrelsen.
Formanden takkede Anette og Finn Ridal for deres mangeårige og store indsats som cafébestyrere og Anette som banefordeler. De har begge i alle årene ydet en stor indsats ved alle arrangementer i klubben.
De fik overrakt en stor gavekurv som tak.
Anette takkede også bestyrelsen og alle i klubben for samarbejdet og
håber samtidig at caféen får lov at bestå.

Kasserer Jeanette Ingerslev

Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleanter
Da Phillip Stemann udtrådte i løbet f sæsonen, er Nicolas Kistrup midlertidigt indtrådt – bestyrelsen foreslår Nicolas Kistrup, som blev valgt
med applaus.
Amanda Jensen – modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ulrikke
Meinertsen, som blev valgt med applaus.

Formanden takkede Amanda (som ikke var til stede) for hendes utrættelige og inspirerende arbejde med ungdommen. Vi ønsker hende held
og lykke og håber at se hende tilbage i klubben.
Formanden takkede Leif for hans mangeårige virke på alle fronter i
klubben og overrækker Leif en gavekurv. Leif takkede for også for
samarbejde og gav udtryk for at han trænger til en pause fra engagementet, men vil ikke udelukke, at lysten til at give et nap med vender
tilbage.

Ad 8: Valg af 2 revisorer

Poul modtager et par flasker som tak for indsatsen som dirigent.

Lisa M. Nielsen – modtager genvalg

Revisorerne Lisa og Tina modtog flasker for deres arbejde.

Tina Lougart – modtager genvalg

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.

Begge blev valgt med applaus.

Referent
Ulla Grøn

Ad 9: Valg af revisorsuppleant
Poul Petersen – modtager genvalg
Poul blev valgt med applaus.

Ad 10: Eventuelt
Det blev nævnt, at vi stadig mangler at udfylde jobbet som cafébestyrer jobbet som banefordeler.
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Umiddelbart efter generalforsamlingen sluttede John med at fortælle
om hele Leifs fortid i HBTK og i HB2000 – han er blevet en legende i
klubben, den man altid kan spørge om regler, han er den, der altid giver en hånd med ved arrangementer. Og han har været ungdomstræner
og holdleder for utallige hold. Derfor har bestyrelsen valgt at udnævne
Leif til æresmedlem. Leif modtog et diplom og et par
Se næste side
flasker.
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Formandens beretning for 2017-2018
Sæsonen, der nu er ved at være slut, har først og fremmest været præget af omlægning af træningen for henholdsvis seniorerne og ungdommen. Med oprykning af 1.
senior hold l Danmarksserien inddrog vi ﬂere baner torsdag for at give seniorerne
forbedrede træningsmuligheder - herunder at give træningsmulighed for træning 2
gange om ugen. Vi inddrog også ﬂere baner for at lgodese ungdommen som et led
i skolereformens negave indvirkning på de unges træningsmuligheder. Inddragelsen af baner har selvfølgelig haA økonomiske konsekvenser for klubben, men hvor
det trods alt har været en succes med ungdommen, så har succesen været begrænset for seniorerne.
Vi har over de sidste 2 år haA en redukon på ca. 20% i ungdomsafdelingen, hvilket
muligvis var de negave sider af skolereformen, der er slået igennem, men vi må så
håbe på, at antallet ikke vil falde yderligere samt håbe på, at vi får en ny lgang af
unge i de kommende sæsoner.

Ane+e og Finn ﬁk en dejlig kurv
for deres indsats.

I seniorafdelingen, har det desværre vist sig, at ikke alle enten har kunnet eller ønsket at spille ﬂere gange om ugen. Der er jo ikke nogen tvivl om, at man for at spille
højere end serie 1 er nødt l at træne mere end 1 gang om ugen. Der skal seriøs
træning l og det er ikke kun et spørgsmål om at spille kampe, men meget viggt
med noget så triviel som slagtræning. Gentagelse eAer gentagelse af de samme
øvelser og bevægelser. Det er ligeledes viggt, at styrke såvel sin fysiske form og
ikke mindst kondion og smidighed. Det sidste ikke mindst for at minimere antallet
af skadet.
Bestyrelsen har forsøgt at lægge op l en ny konngentstruktur for seniorer, men
indl nu er det blevet mødt med skepsis og med lidt negave holdninger.
Leif med diplom og lækkerier

Formandens beretning…..
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Selvom HB2000 ikke har direkte har økonomiske problemer, så er vi blevet stærkt
udfordret her i 2018. I alle klubber er det moonsspillerne, der giver det økonomiske grundlag for ungdom og seniorer. I indeværende sæson har vi Cernet noget af
de+e grundlag ved at tage baner fra moonsspillerne og hermed økonomisk grundlag for klubben.
Jeg kan som en lille lføjelse herl fortælle, at HBC med næb og klør forsøger at få
ekstra baned overalt i Hvidovre for at undgå at miste konngenndtægt fra sine
moonsspillere.
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Vi har endvidere mistet vort sponsorlskud, idet spillehalsmidlerne nu er overgået
l DIF/DGI. Herudover er vi blevet reduceret i akvitetslskud med ca.17.000 kr.
over de seneste 2 år. Vi står derfor overfor økonomiske udfordringer i det/de kommende år, hvilket I vil se af en konngentsgning, men også fortsat med et større
budgetunderskud. Jeg mener dog, at det er viggt, at vi fortsat fastholder en klub
med klubånd og et passende socialt islæt.
Som de ﬂeste kan huske, så har vi siden december 2017 været plaget af kulde i hallen. Jeg håber og tror nu, at problemet er blevet løst, men det har været en lang og
sej kamp for at få løst problemet. I sommerferien vil de to store radiatorer for enden af hallen blive udskiAet.
De sportslige resultater vil fremgå af afdelingernes beretninger, men jeg vil gerne
fremhæve 2. seniors oprykning samt ungdomsafdelingens meget gode træning,
styring og ledelse samt de gode resultater for U15 og U17/U19. Endvidere har Holdmoonisterne igen i år leveret toppræstaoner.
Jeg vil også gerne nævne veteranafdelingen, men desværre for de ekstremt mange
skader, der har været i sæsonen og for en akut mangel på damer. Det blev da lfældigvis også vores første rene herrehold i Københavnerkredsen, der blev nr. 1 i sin
serie.

Beretning fra ungdomsafdelingen sæson 20017-2018
Så går vi ud af sæsonen hvor vores medlemstal har ligget stabilt på ca 50
medlemmer.
Holdturneringen:
Vi har haA 4 x-hold lmeldt l holdturneringen denne sæson. De har alle
kæmpet bravt, særligt vores U17/19 hold i c-rækken, som primært har bestået af spillere, der er forholdsvis nye. De har mødt stor modstand, da de
spillere de har mødt har været alt fra A-rækkespillere l spillere, der også
spiller med hos seniorhold. Men de har heldigvis taget tævene med godt
humør og som en oplevelse. Det andet U17/19 hold i b-rækken klarede sig
superﬂot, med en 2 plads i rækken. De deltog også i dm for hold -en stor
oplevelse for spillerne. U15 i b-rækken klarede sig ﬁnt, med en 3.plads ud af
6 hold. De yngste, som ikke dligere har deltaget i turneringer, blev sidst i
deres række, men de gjorde hvad de kunne og har mod på mere næste sæson.
Træningen

VISIONER
Vi står i den kommende sæson overfor adskillige udfordringer. Økonomiske og spillermæssige opgaver samt social og klubmæssig overlevelse. Vi skal specielt se på,
hvordan vi fremover kan blive sponseret/ opnå et lstrækkeligt økonomisk grundlag.
Forøget lgang af spillere/medlemmer l klubben.
Vi har en opgave med at forøge spillernes engagement og træning.
Herudover står vi overfor problemer med driA 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 l at blive noget af en udfordring.
John Berling
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Det har igen denne sæson været vores stærke trænerteam bestående af
Amanda og Peter, som har styret træningerne. Både grundtræningen og
ekstratræningerne. De brænder virkelig for at udvikle spillerne og gør træningsmiljøet seriøst, men også hyggeligt og sjovt.
Vi har haA 4 herre-spillere på seniorernes b-træning, som også har været
med på deres 3.hold. De har gjort det rigg ﬁnt.
Så lykkedes det at stable Miniton på benene, idet vi eAer nytår nåede 5 deltagere, som er minimum for at opre+e et hold. Det er Anders og Line som
står for træningen. Vi håber at kunne fortsæ+e næste sæson.
Arrangementer
Igen lagde vi i denne sæson ud med træningslejr, men i et helt nyt koncept.
Lejren blev aKoldt på hjemmebane, fredag l søndag. Fredag var der træ17

ning fra om eAermiddagen og børnene tog så hjem for at sove om aAenen.
Lørdag morgen mødte de ind l fælles morgenmad og blev først sluppet ud
igen søndag eAermiddag. Ungerne overna+ede i cafeen og mht forplejning,
så havde forældrene meldt sig l at stå for hhv. morgenmad, frokost og
aAensmad. Det fungerede rigg ﬁnt og ungerne havde en super-weekend.
Det var Peter P og Amanda, om stod for træningen. Fordelen ved at vi holdt
træningslejren hjemme, betød at ﬂere af de yngste spillere havde mod på at
deltage, men det er alligevel ikke helt det samme som hvis vi var rejst ud af
kommunen.
Naturligvis har vi også haA juleturnering.
Vores U15-17 spillere, har været så søde at være tællere for seniorernes
1.hold når de har spillet hjemmekampe. De blev honoreret med et McDonnalds besøg, i forbindelse med en tur i skøjtehal, som trænerne havde arrangeret.
Det leder mig over l at vi har fået etableret en gruppe bestående af U15 l
U19 spillere. De tager l turneringer, hygger sammen i deres frid og de har
trænet sammen på udvalgte weekender i hallen, med forældre som ansvarlige. De vil bare spille så meget badminton som muligt -sammen. Det skyldes
i stor grad trænernes engagement og forældrenes opbakning af spillerne.
Klubmesterskaberne har vi også afviklet i marts måned. Her deltog omkring
50% af medlemmerne. Det samme som de forrige sæsoner. Igen var EgerByg sponsor.

Afslutning
Vi kan se lbage på en sæson, præget af en sammentømring af en stor gruppe af spillere, hvilket har stor betydning for at fastholde de unge.
Vi har haA 2 oprykninger fra B l A-rækken i hhv. U17 og U19. Men også i
U15 har vi haA oprykning fra C l B-rækken, hvilket også gør sig gældende
for U13.
Den dynamiske trænerduo skal også have en tak for at I gør en stor forskel
for ungerne -også uden for træningsden, ikke at forglemme vores frivillige
Kenneth som er med når vi mangler hjælp l bl.a klubmesterskaberne mm.
Og endelig tak l EgerByg som ald er så venlige at sponsere ungdommen,
men en stor tak skal også lyde l de engagerede forældre vi er så velsignede
at have i ungdomsafdelingen.
Det er af kæmpe betydning at I bakker ungerne op og at I tager med dem l
diverse turneringer og holdkampe.
Helene
Ungdomsformand

Årsberetning – Seniorafdelingen 17/18
Så er en turbulent og historisk sæson for seniorafdelingen ved at rinde ud.
For første gang i klubbens historie skulle vi se, hvad vi kunne udre+e i Danmarksserien. Vores formand, Phillip Stemann, valgte midt i sæsonen desværre at gå af og derudover også at stoppe med at spille badminton, da han
ville hellige sig arbejde og iværksæ+eri hundrede procent. Respekt for det,
men ærgerligt for os. I Phillips fravær overtog jeg, Mikkel Grøn, formandsposten, og har været så heldig at få Nicolas Kistrup med som suppleant.

Midt i april drog 17 spillere l Jylland for at deltage i DMU
(danmarksmesterskab for ungdom). Det er første gang i ﬂere år at vi kunne
stable så stort et hold sammen. Det skyldes at trænerne har været dlig ude
med at movere spillerne l at deltage. Det er jo fedt at så mange fra samme klub deltager og som så kan bakke hinanden op. Vi kom da også hjem
med 15 medaljer, hvilket må siges at være mere end godkendt. Med på turen var da også ﬂere forældre ud over Peter P og Kenneth som ledere/
coaches.

Vi startede sæsonen dligt i august, og ikke mindre end et par uger eAer
havde vi vores første kamp i sæsonen. Det var en kamp i Københavner Cuppen, som er en cup turnering (deraf navnet), for alle klubber i København.

18

19

Det var dog kun omkring 10-12 klubber, der havde meldt sig l. Lodtrækningen afgjorde, at vi skulle spille imod Valby BC i første kamp. Deres 1. hold
ligger i Serie 1 i denne sæson, og vi var jo netop rykket op i Danmarksserien
og havde fået yderligere lgang i toppen, så vi var ret selvsikre i denne første kamp. Vi vandt da også en forholdsvis sikker sejr, og næste kamp skulle
så stå imod mægge GentoAe, som har et hold i Ligaen og ellers en masse
hold nedeAer i rækkerne. Denne kamp virkede altså på forhånd svær. Det
skulle da også vise sig at være en umulig opgave at gøre noget ved dem. De
havde blandt andre en spiller med, som i hele denne sæson har spillet 1.HS
for dem i Ligaen. Vi taber stort, men får spillet nogle sjove kampe med masser af tempo i. Vi deltager højst sandsynligt i Københavner Cuppen igen i
kommende sæson. Formatet er dog under udvikling netop nu, så det kan
være, at der bliver ændret lidt ved det tradionelle 13-kamps system, men
det må vi vente at se.
Holdturneringen startede i september og vi havde forskellige målsætninger
for vores 3 hold. 1.holdet skulle overleve deres første sæson i Danmarksserien. 2.holdet, som denne sæson har været i Serie 2, skulle gerne rykke op, og
3.holdet skulle ende i den bedste halvdel i sin pulje i Serie 3. Det gik ikke helt
eAer planen for alle hold.
1.Holdet: Vi kunne på forhånd se, at vi havde ramt en rigg hård, måske den
hårdeste, pulje ud af de ﬁre mulige. Vi var dog ved godt mod fra sæsonstart,
men vores første kamp imod Lyngbys 2.hold, skulle vise sig at være en for
stor opgave. Vi taber 4-9 i de første to kampe, før vi vinder 9-4 imod Lillerød.
Vi vinder kun én kamp mere i gruppespillet og vi ender dermed på 6 points,
som er nok l en 6.plads, hvilket placerer os i nedrykningsspillet. Denne
6.plads giver os et okay udgangspunkt i nedrykningsspillet, hvor vi bliver
parret med de ﬁre lavest placerede fra en af de andre puljer. Her vinder vi to
ud af ﬁre kampe, hvilket giver os en 5.plads. Denne 5.plads er hverken nok
for overlevelse eller nedrykning. Der skal en altafgørende kvaliﬁkaonsmatch l. Opgøret står imod vores lokalrivaler fra HBC. Vinderen spiller næste sæson igen i Danmarksserien, taberen skal ned i Københavnsserien. Det
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viser sig, at HBC desværre er en større opgave end vi kan magte, så vi skal
ned i Københavnsserien igen l næste sæson. Ærgerligt, men vi håber på en
hurg oprykning igen – aKængigt af spillermaterialet, der er l rådighed
den kommende sæson selvfølgelig.
2.Holdet: Har været fuldstændig suveræne denne sæson. De spillede i Serie
2 og har igennem hele sæsonen vundet alle kampe kæmpe stort, bortset fra
den allersidste. Indl den sidste kamp imod Frederiksberg havde det dårligste resultat været en 10-3 sejr, så det må man sige, er en meget godkendt
sæson. 2.Holdet rykker altså op i Serie 1, og får således en væsentligt større
opgave den kommende sæson. Vi håber, at de nuværende spillere bliver, og
at vi også får noget lgang udefra, men ellers kæmper vi bare med hvad vi
har, og så satser vi på at blive i Serie 1 næste sæson.
For 3.Holdets vedkommende har det været en lidt mere rodet sæson. De
har spillet i Serie 3 denne sæson, og deres pulje har båret præg af, at alle
hold har slået hinanden på kryds og tværs, så der indl sidste spillerunde
var 4-5 hold der i realiteten havde mulighed for at rykke op. Det skete desværre ikke for os, men det er måske egentlig også ﬁnt nok. Igen i denne sæson har vi været meget aKængige af hjælp fra både veteraner og holdmoonister for at kunne slle med et fuldt 3.hold. I den forbindelse vil jeg på
afdelingens vegne takke mange gange for hjælpen l de pågældende veteraner og holdmoonister! Det er dejligt, at man kan hjælpe l på tværs af
afdelinger, når det kniber!
Træningen: Vi har i denne sæson kun haA én træner, Frank Johannsen, l at
stå for træningen både om mandagen og torsdagen. Samdig med hans
trænerrolle, har han også været akv spiller på vores 1.hold, og det har vi
nydt rigg godt af. Vi har i denne sæson også forsøgt os med at få mere hald, sådan at vores B-træning også kunne træne to gange om ugen. Det store ønske om de+e ltag fra B-træningsspillerne, skulle dog i løbet af sæsonen vise sig ikke rigg at kunne opfyldes. Der kom ikke så mange på Btræningen om torsdagen, så cirka midtvejs i sæsonen beslu+ede vi, at sløjfe
B-træningen om torsdagen igen. Vi håber meget på, at der l den kommen21

de sæson vil være nok spillere l at få en sådan torsdagstræning for Btruppen op at køre igen, men det er noget vi må se på omkring sæsonstart.
Nu har jeg takket de ald søde og hjælpsomme veteraner og holdmoonister, men her l sidst skal også lyde en stor tak l de ungdomsspillere, som
sæsonen igennem har været tællere l 1.Holdets kampe på hjemmebane,
og som derudover er fremragende heppere! Også en stor tak l de medlemmer i seniorafdelingen, som ikke blot kommer og træner og går hjem igen
(dem er vi selvfølgelig også glade for), men især tak l dem, som yder en
akv indsats for at få træninger, kampe og det sociale i afdelingen l at fungere. Uden jer ville det her være rigg hårdt arbejde. Og slu+eligt skal også
bestyrelsen have tak for at hjælpe l med, at vi fortsat kan og vil arbejde for
en stor og velfungerende seniorafdeling!
Mikkel Grøn, Seniorformand

VSU beretning 2017/18
Sæsonen har vist os det faktum at gennemsnitsalderen er stadig stigende i afdelingen hvilket især kan mærkes på rigtig mange skader
og spillerstop. Så længe der stadig er klister på banerne i seniorafdelingen kommer der heller ikke ny tilgang fra den kant. Vi kan så kun
håbe på at vi har en veteran afdeling som kan trække lidt spillere fra
andre klubber.
I den forbindelse tror jeg vores cafe er et stort plus når nye spillere
kommer til klubben. Det vil derfor være en skam hvis vores fælles cafe ikke kan fortsætte med samme aktivitetsniveau eller lukker helt pga
vi mangler hjælpere til indkøb og den daglige drift.
Selvom du måske ikke mere helt slår til på badmintonbanen pga skade eller alder, så er det stadig muligt at gøre noget for fællesskabet
(din klub) ved at tage en tørn som frivillig. Ikke nødvendigvis en tung
bestyrel-sespost men evt. som hjælper i vores cafe ved hjemmekampe og træning således at vores cafe kan fortsætte som hidtil.
Sportsligt har vi klaret os under middel uden de helt store prangende
22

resultater. Kun vores 4. hold i +40 (herrehold) vandt deres række. Resten af holdene sluttede fra midten og nedefter. Alle hold har undgået
nedryknig hvilket trods skader og spillermateriale må siges at være
godkendt da et par af vores hold nok er placeret lidt for højt i forhold til
det spillermateriale vi råder over for nuværende.
I den nye sæson har vi tilmeldt samme antal hold som i den netop afsluttede sæson og så må vi se om vi ved sæsonstart har spillere nok
til at fylde alle 8 hold. Det ser især svært ud på damesiden hvor vi absolut mangler forstærkning.
Vi har spillere som mener at de er fejlplaceret træningsmæssigt samt
ikke har spillet det antal kampe på netop de hold som de selv mener
de burde spille på. Selvfølgelig kan en veteranafdelings holdsætning
altid diskuteres og vi kan måske også godt ind imellem stille lidt
”skarpere” op i nogle af holdkampene. Generelt er min holdning at vi i
en afdeling som vores skal sørge for at det sociale og hyggelige islæt
ikke helt forsvinder, samt at vi kører med et antal spillere pr. hold,
som giver tålelige arbejdsbetingelser for vores hårdt prøvede holdledere.
Vi har småproblemer hen over sæsonen men jeg mener stadig vi har
en god veteranafdeling med en generel positiv holdning og en god
frisk tone spillerne imellem. Jeg kunne dog godt tænke mig lidt færre
afbud til holdkampe og træning.
Slutteligt vil jeg sige tak til holdledere og alle andre frivillige som lægger rigtig, rigtig mange timer i klubben til glæde for alle.
Og så lige et lille suk, husk at støtte op om de arrangementer der bliver arrangeret for jer som medlemmer i klubben.
Jeg trækker mig efter 12 år på posten som veteranformand og håber
at i alle tager godt imod Hans som har indvilliget i at efterfølge mig på
formandsposten.
Leif
VSU formand.
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Beretning turneringsmoonister 2017-18
Træningen

Landsmesterskaber

Der har igen i år været en smule afgang, men endnu mere lgang, så vi i
skrivende stund er 36 lkny+et afdelingen. Hovedparten af træningsaAnerne har vi været mere end 20 l træningen, så der har generelt været fyldt
godt op på banerne.

Holdmæssigt slu+ede sæsonen med Landsmesterskaberne, som i år blev
aKoldt i Grindsted.

Vi er som sædvanlig blevet udsat for hård træning af Ole - med opvarmning,
cirkeltræning, slagøvelser m.m. samt coaching i de eAerfølgende spillerunder.

Vi havde meldt os l i 4+4, men da der kun var 4 hold lmeldt endte det
med at vi både spillede 4+4 og 4+2, hvor der var 12 hold.

Turneringer
Vi har i årets løb i større eller mindre grad deltaget i forskellige turneringer:
Vallensbæk, Brøndby, Værløse samt naturligvis Hvidovre Cup - med topplaceringer i ﬂere af turneringerne. Snart venter klubmesterskaberne, hvor en
stor del af afdelingen sller l start.
Holdturnering
Vi har igen i år deltaget med 3 hold i DGI-regi:
1. hold, 4+4, spillede i bedste serie, serie 1 og vandt alle kampe og genvandt
dermed rækken.
2. hold, 4+4 ,spillede i serie 2 og tabte en enkelt, spillede en enkelt uafgjort
og vandt resten - samlet rakte de+e l en 3. plads.
Der var kommet nye damer i afdelingen, så sidste års 4+2 hold blev ersta+et
af endnu et 4+4 hold, som sllede op i serie 5. I modsætning l sidste år var
vi klart rækkens bedste hold og vandt alle kampene stort.
Enkelte gange har der været behov for hjælp fra andre afdelinger - tak for
det. Ligeledes har vi hjulpet både på veteran- og seniorafdelingen, når der
var behov for det. Stor tak l holdlederne for deres arbejde: Cecilie Svenningsen, Aksel Randlev og Jan Bøgeskov.

Vi var 9 spillere afsted og havde en rigg hyggelig tur med en god blanding
af det sociale og det sportslige.

I alt blev det l 5 kampe - de ﬂeste meget tæ+e - i 3 af kampene må+e vi ud
i et golden sæt for at afgøre kampen.
Samlet blev det l en 2. plads i 4+4 og en 8. plads i 4+2.
Det sociale
Sæsonen begyndte med en sommerfest, hvor Claus og Line+e lagde hus,
have og carport l. Vi havde en hyggelig aAen med spil, mad og drikke - ved
samme lejlighed blev afdelingens spiril givet l Aksel, bl.a. for hans arbejde
som holdleder.
Senere på året blev den tradionelle julefrokost aKoldt i cafeéen - igen var
der lege, mad og drikke - samt uddeling af spiril - denne gang l Claus og
Line+e, bl.a. for at bidrage l det sociale ved at lægge hus l sommerfesten.
Sidst på året holdt vi et fællesarrangement, da alle vore 3 hold havde hjemmekamp umiddelbart eAer hinanden - der var god stemning i hallen, hvor
der blev heppet på hinanden - eAerfølgende fællesspisning i caféen.
Derudover har der naturligvis været den månedlige hygge med fejring af
fødselarer med slik og frugt.
Alt i alt endnu en god sæson - både sportsligt og det sociale.

Jakob B. Madsen, turneringsmoonisTormand
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Landsmesterskaber for moonister.

Er du/I vores næste cafébestyrer ?
Som I alle ved, er vi i klubben så heldige at have en café, hvor man kan købe
drikkevarer, lidt slik, snacks, parisertoast.
Jeg er sikker på, at I alle synes, det er dejligt at kunne sæ+e sig op eAer træning/kampe og slappe lidt af. Men det er jo oAe sådan, at når noget fungerer godt i rigg lang d, så tager man det eAerhånden for givet og forventer, at det fortsæ+er sådan langt ud i fremden.
Men sådan er det desværre ikke. Vores cafébestyrer og medhjælpende husbond Ane+e og Finn har beslu+et, at der skal nye kræAer l. Vi har igennem længere d annonceret eAer nogen, som kunne være interesseret i at
tage over, men hidl er det ikke lykkedes.
Det viggste ved at overtage ansvaret for caféen er at sørge for indkøb af øl
og vand samt diverse andre ng, man synes, der skal lbydes i caféen. Man
skal ikke stå i caféen hver aAen, men det vil være en fordel at være der min.
en aAen om ugen. Andre opgaver kan uddelegeres l interesserede.
Vi søger en, to, eller ﬂere personer, som kunne være interesseret i at overtage caféen eller passe caféen en eller to aAener om ugen, eller passe caféen ved hjemmekampe lørdag eller søndag. Jo ﬂere der melder sig, jo mindre ”arbejde” vil der være for den enkelte.
Vi er jo en klub, der fungerer alene ved frivillig arbejdskraA, dvs. det er jo os
spillere, der sidder på alle poster i bestyrelse, udvalg, holdledere, spilleudvalgsformænd – og således også caféen.
Skulle nogen nu være interesseret, så tal med Ane+e eller Finn – eller en fra
bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Ulla – veteranspiller og sekretær
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Kl.7.15 triller to biler afsted fra Sjælland med kurs mod Jylland, nærmere betegnet
Grindsted for at deltage i landsmesterskaberne for moonister. Allerede i bilen er
humøret højt og vi snakker griner og er spændte på de to dage fyldt med masser af
badminton.
Vi er lmeldt med et 4+4 hold, men pga. manglende deltagelse bliver det kun l en
enkelt kamp i denne række men l gengæld yderligere 4 kampe i 4+2 kategorien.
Den første kamp i 4+2 spiller vi kort d eAer ankomsten l Grindsted. Vi kommer
ikke alt for godt fra start og taber de to første herredoubler. I damedouble og mix
går det bedre og kampen ender 3-3 og vi må derfor ud i Golden set, som det lykkes
os at hive hjem.
Så er vi ligesom igang og
humøret er højt inden
4+4 kampen som er mod
de gamle “kendinge” fra
Vallensbæk. Vi gør det
godt i både mix og
damedouble men også
denne kamp ender
uafgjort og vi må i Golden
set. Desværre gik det ikke
lige så godt denne gang
og Vallensbæk løb med
sejren.
Nu var der god d inden eAermiddagens kamp i 4+2, så vi kørte l Hotel Svanen i
Grindsted og tjekkede ind. Vejret var fantassk, så vi smed os på græsplænen ude
foran hotelværelserne en halv mes d inden vi kørte lbage l hallen.
Lørdagens sidste kamp kunne have gået bedre og vi tabte desværre 2-4. ØV.
Humøret var dog stadig højt og alle havde nogle rigg gode, tæ+e kampe. Træ+e,
let skuﬀede men stadig i højt humør vendte vi lbage l vores græsplæne ved
hotellet og her gik vi all in på hygge og socialt samvær med vores medbragte
proviant. Den stod på både Chips, slik, sodavand, øl, BOBLER, gnavegrønt,
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hjemmebagte boller og hjemmelavede (sundere) romkugler.

Det var lige før vi aldrig kom i bad og kom afsted l den fælles middag og
eAerfølgende fest.

Ungdomsafdelingen
Vores fantasske ungdomsspillere fortsæ+er med at hive medaljer
hjem. Denne gang fra åben turnering i Herlufsholm

Det lykkedes dog l sidst, og afsted kom vi. Og heldigvis for det for her ventede en
lækker buﬀet med velsmagende kød og friske salater og meget andet. Senere blev
der spillet op l dans og det blev da også l ﬂere svingommer på dansegulvet, inden
vi valgte at køre lbage l hotellet. Her gik vi endnu en gang all in på hygge, socialt
samvær og festlige indslag. Med musik og stadig masser af godt l ganen stod den
på sang og dans, snak og masser af gode grin ude i den friske aAenluA i “led
bloklysets” skær.

Næste morgen eAer en morgenbuﬀet vi skøjter let henover må+e vi tjekke ud og
begive os afsted l hallen hvor vi skulle spille om 5.-8.pladser i 4+2. Vi startede ud
med at møde et meget stærkt spillende Rødekro og der er ikke så meget andet at
sige l det end at der blev vi godt og grundigt rundbarberede. Dog havde vi stadig
nogle gode og sjove kampe og der blev vist også grinet undervejs inde på banerne.
Til sidst må+e vi endnu en gang stå over for Vallensbæk i den sidste 4+2 kamp og
det lignede l forveksling kampen fra den foregående dag blot med undtagelse af
antallet af kampe der skulle spilles. Endnu en gang stod vi stærkt i mix og
damedouble og kampen endte 3-3 og endnu en gang må+e vi i Golden set.
Desværre var det igen Vallensbæk der trak det længste strå. HereAer var der ikke så
meget andet at gøre end at vende næsen hjemad, med et resultat der rent
badmintonmæssigt kunne have været noget bedre. Til gengæld tordnede vi ind på
en første plads hvad socialt samvær angår. Vi har haA det SÅ sjovt og SÅ hyggeligt.
Vi har snakket, grinet, heppet, danset og ikke mindst haA nogle rigg gode kampe.
Det er helt klart en guldmedalje værdigt.

Silke vinder U13 C-rækken i single
Noah vinder U15 A-rækken i single
Oliver K vinder U17/19 B-rækken i single
Bertram får en 3. plads i U15 B-rækken i single
—————————————-

Konkurrencen
Der er ingen konkurrence i de+e nummer, men vi kommer stærkt
igen i nummer 3.
Der var mange der havde fundet ud af, at løsningen i sidste nummer
var 57.

Cecilie

Der er ﬂere billeder. De ﬁndes på side 2.

Vinder blev Linda Marl, som får sin præmie én af dagene.

Så kunne der komme farve på !
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Begynderturnering
Den 31.3.18 var ungdommen vært for en begynderturnering, som var
planlagt af DGI.
Vi skulle lægge hal l og også stå for opvarmningen. Der var desværre
kun 14 deltagere, men det var jo også lige midt i påsken. Af de 14 deltagere var de 6 vore egne spillere. Alle spillede mod alle, så det blev
l en del kampe i løbet af eAermiddagen. Der var medaljer og diplom
l alle spillerne.
Helene

Mere fra Ungdomsafdelingen
Ved stævnet Skærtorsdag i Frederiksværk vandt Marn Olsen hs i U15C.
Oliver K. vandt U17 B og rykkede dermed op i A-rækken

Det er de to vindere der
står øverst på skamlerne
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Klubmesterskaberne for ungdom 2018
Den 17. og 18.marts 2108 afholdt ungdomsafdelingen deres klubmesterskab, som endnu engang blev sponseret af EgerByg

Herre double U15
1. Bertram Harbo / Noah Tobiesen
2. Mikkel Kjærgaard Andersen / Marcus Kjærgaard Andersen

Ialt skulle der afvikles 51 kampe over weekenden.

Herresingle U17

Turneringen gik som smurt i smør, med Peter P ved dommerbordet , assisteret af Kenneth J, som også bestyrede cafeen.

1. Oliver Kirk

På trods af de 13 grader der var i hallen, fik spillerne varmen ved at spille
nogle hårde og spændende kampe. Og tilskuerne blev tøet op ved en kop
kaffe i cafeen. Så alt i alt så det ud til at alle havde en lækker weekend.

Damesingle U17

Søndag eftermiddag var vinderne fundet i alle rækker og det blev afsløret
hvem der denne sæson blev årets spiller, kammerat og fighter

2. Laura Randskov

2. Matias Ørnhof

1. Silke Tobiesen

Dame double U17
1. Silke Tobiesen / Eva Simonsen

U9 single

2. Laura Randskov / Saniya Maecklenurg

1. Ida Kistrup

Mixed double U17

2. Victor Juricic

1. Saniya Maecklenurg / Oliver Kirk

Herre single U11

2. Silke Tobiesen / Noah Tobiesen

1. Jonas Kistrup
2. Tobias Olsen

Årets Spiller: Silke Tobiesen /U13)

Fælles double

Årets Fighter: Jonas Kistrup (U11)

1. Tobias Olsen / Jonas Kistrup

Årets Kammerat: Eva Simonsen (U17)

2. Simon Von Bülow / Marius Kirkegaard
U13 Single
1. Marius Kirkegaard
2. Isabella Wichmann

Der er ﬂere fotos fra KMU

Herresingle U15

på bladets bagside

1. Noah Tobiesen
2. Mikkel Kjærgaard Andersen
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DMU -Danmarks Mesterskab for Ungdom 2018
Midt i april drog 17 spillere l Varde for at deltage i DMU. Det er et
kæmpe stævne, hvor spillere fra hele Danmark mødes, for at spille
mod hinanden. Ialt 4500 kampe afvikles over fredag, lørdag og søndag i 9 forskellige haller.

Glade vindere:

Det er første gang i ﬂere år at vi kunne stable så stort et hold sammen. Det skyldes at trænerne har været dlig ude med at movere
spillerne l at deltage. Det er jo fedt at så mange fra samme klub deltager og som så kan bakke hinanden op. Vi kom da også hjem med 15
medaljer, hvilket må siges at være mere end godkendt. Med på turen
var da også ﬂere forældre ud over Peter P og Kenneth som ledere/
coaches.

Silke U13C ds og dd
Jonas og Tobias U11D
hd
Marn U15C hd

Helene
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Flere fotos fra
ungdommens
klubmesterskaber

Redakonen ønsker
alle medlemmer en
rigg god sommer !
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