
  

 Årgang 53                        Februar 2019                               Nr. 1 

I dette nummer bl.a.: 

Hvidovre Cup 2019 

Nyt fra afdelingerne 

Indkaldelse til generalforsamling 

Så er de gule forårsbebudere på vej. Og vi nærmer os årstiden, hvor der sker meget i 
vor klub. Blandt andet klubmesterskaber, generalforsamling og den årlige klubfest. 

Medlemsblad for                  
Hvidovre Badminton 2000  
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Fotos fra motionisterne julefrokost (tekst på side 10) 

Bankopladen 

Spirillen er blevet teenager 

-og det her sker 
hver weekend ! 
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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.maj 2019  

Tryk: 

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: onsdag  18.00—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 

Næstformand: 

Ole Høg Perregaard      51 74 90 01 

Sekretær: 

Ulla Grøn                 50 50 68 74 

Kasserer: 

Jeanette 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 

Motionister: 

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 
 

GENERALFORSAMLING 14. MAJ 

 

For ca. et år siden skrev jeg om den forestående Generalforsamling, at vi bl.a. kom til 
at mangle en formand. Som I alle ved, så var der ingen, der opstillede til den ledige 
post og da bestyrelsen ikke havde fået lavet et fuldt overblik over formandens mange 
opgaver og havde fået lavet en plan for overdragelse, så genopstillede jeg for at få 
dette på plads. Endvidere stod vi ved Generalforsam-lingen og manglede både en 
cafébestyrer samt en banefordeler. 

Vi har nu fået udført kortlægningen af opgaver - mangler dog stadig en egentlig over-
dragelse - så jeg stopper som formand den 14. maj. 

Vi mangler således en formand og stadig en cafébestyrer og en banefordeler samt 
også en sekretær i den nye bestyrelse. 

Jeg beskrev formandens opgaver sidste år, så dem vil jeg ikke gentage her. De kan 
læses i Bladet marts 2018 på vores hjemmeside www.HB2000.dk. 

 

HB2000 står overfor nogle udfordringer, men klubbens største udfordringer er nok de 
organisatoriske. Vi kan ikke fortsætte med at have en social og sportslig velfungeren-
de klub, hvis ikke der er medlemmer, der ønsker at give en hånd med. Det drejer sig 
både om bestyrelsesarbejdet, cafeen, klubfester, holdkampe m.m. Det er ikke kun et 
spørgsmål om at tage del i disse funktioner, men lige så meget et spørgsmål om at 
hjælpe dem, der påtager sig nogle af disse opgaver, så de ikke meget hurtigt mister 
lysten til at tage del i dette arbejde. 

Et godt eksempel er arbejdet som holdleder, der kan gøres ulideligt, hvis spillerne 
ikke selv påtager sig det nødvendige ansvar. 

Jeg har selv først officielt så uofficielt stået for cafeen i denne spillesæson dvs. ind-
køb og vedligeholdelse og har anvendt tiden til at få en anden struktur i dette arbejde. 
Man er således ikke længere forpligtiget til at stå i cafeen ved alle hjemmekampe 
m.m., men det kræver selvfølgelig, at der er nogle, der vil påtage sig at betjene sine 
medspillere og gøre lidt af arbejdet. En stor tak til dem, der har udført dette arbejde i 
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sæsonen. En stor tak til diverse holdledere og enkeltpersoner samt en speciel stor tak 
til Gert og Linda, som har taget en stor del af byrden. 

 

VARME OG UDLUFTNING 

Man tror næsten at det er løgn, men da vi startede spillesæsonen var varmeproblemet 
endnu ikke blevet løst. Aftalen var, at de to radiatorer for enden af hallen skulle være 
udskiftet i juli måned, men af forskellige årsager skete dette ikke og blev først udført 
efter, at vi var startet op. Det viste sig hurtigt at være mere komplekst end forventet 
og der blev flere firmaer involveret i projektet, hvilket var med til at skabe flere pro-
blemer og ændringer i tidsplanen. Men nok om det, det kom til at fungere igen.  

 

KLUBMESTERSKABER – AFSLUTNINGSFEST - GENERALFORSAM-
LING 

Datoerne for henholdsvis klubmesterskaber, afslutningsfest og generalforsamling 
fremgår andet sted i Bladet samt af kalenderen på vores hjemmeside. Afslutningsfe-
sten afholdes i år den 25. maj og der mangler fortsat et udvalg til at afvikle festen. 

 

HUSK nu at tilmelde jer til klubmesterskaberne og afslutningsfesten samt at komme 
til generalforsamlingen og meld jer gerne i god tid til de vakante poster, hvilket er 

 

Formand (for 1 år) 

Sekretær (meget gerne en person med it-erfaring - referat skrivning kan foretages af 
andre) 

Cafébestyrer  

Banefordeler 

Festudvalg 

Holdledere 

 

I ønskes alle en fortsat god spillesæson. Vi ses til generalforsamlingen. 

 

John Berling 
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Det er i god tid, men husk det nu….. 

 

   INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: 

  

  I henhold til klubbens vedtægter, indkaldes herved til  

  

    ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

  

tirsdag den 14. 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 generalforsam-
lingens afholdelse. 

  

Detaljeret dagsorden vil blive fremlagt i hallen. 

  

P.b.v. 

John Berling 

formand  
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Så er det igen blevet tid til vores årlige klubmesterskab i 

ungdomsafdelingen 
Alle kan deltage - uanset hvor længe du har spillet. 

Hvis du er ny eller er lidt usikker på reglerne , vil der være nogle trænere til stede , 

som vil hjælpe dig .  

De indledende kampe spilles lørdag den 16. marts fra kl. 11:06-11:06 og finalerne 

søndag den 16. marts kl. 11:16-11:16. Bemærk at tiderne er vejledende, da de jo 

er afhængige af hvor mange der tilmelder sig! 

Søndag vil der være overrækkelse af præmier, uddeling af pokaler til årets spiller, 

årets kammerat og årets fighter. 

Hvis du gerne vil spille double, men ingen makker har, kan du skrive X-makker. Så vil 

spilleudvalget se om der er en makker til dig. 

Det koster kr. 11,11 pr.række du stiller op i.  

Caféen vil være åben både lørdag og søndag, hvis man skulle trænge til noget at 

spise eller drikke. 

I har fået mail ang tilmelding til mesterskaberne 

Deadline for tilmelding til din træner er 23. februar  2019  
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Nyt fra motionisterne 
 

Så blev det atter tid til at lede i lommerne i det godt brugte træningstøj efter 
indslag til klubbladet. Der er meget at berette om, da afdelingen jo er fyldt 
med dejlige mennesker der alle sammen sætter hver deres præg på HB2000. 
Denne gang skal vi fremhæve dem, der også sørger for at tjekke om nødbe-
redskabet i form af telefonkæden stadig virker, så man kan blive lukket ind i 
hallen hvis man skulle være så uheldig at blive låst ude. Tusind tak herfra, så 
behøver vi andre ikke spekulere på dét.  

 

I samme moment bør de gode mennesker, der bemander caféen i ny og næ, 
nævnes. For udover at de gør en stor indsats for at vi andre kan købe Cocio 
og andre afhængighedsskabende drikkevarer, så bruger de naturligvis også 
deres sparsomme fritid på at betjene os andre. Når du køber i caféen, så er 
dit brede smil deres løn – så HUSK NU SMILET.  

  

En status over motionistholdenes kampe: 

  

1. mix-hold, serie 1: Ligger nr. 1 efter 4 kampe og 4 sejre – mangler 3 kampe 

2. mix-hold, serie 1: Ligger nr. 6 efter 4 kampe og en enkelt sejr – mangler 3 
kampe 

3. mix-hold, serie 3: Ligger nr. 1 efter 5 kampe og 5 sejre – mangler 2 kampe 

Herreholdet: Ligger nr. 7 efter 5 kampe uden sejre – mangler 2 kampe 
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2. og 3. holdet har været ramt af skader hos damerne og har lånt fra vetera-
nerne. Stor tak til de veteraner der har hjulpet til, det er dejligt med hjælp 
når det kniber med at stille hold. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvom det er længe siden det har været jul, så har I indtil videre været for-
skånet for detaljerne fra afdelingens julefrokost med 25 festglade deltagere. 
Men nu kan vi godt røbe at vi havde den dejligste julefrokost med fantastisk 
mad krydret med virkeligt sjove indslag fra det virkeligt gode festudvalg. 
Aftenens højdepunkt var banko, og selvom vi paniske erfarede, at bankopla-
der fra 2 forskellige spil faktisk indeholder 12 NØJAGTIGT samme plader, så 
blev det kun til et enkelt dobbeltbanko ud af 3 spil. Det burde jo ikke kunne 
lade sig gøre, men Anders’ rolige opråberstemme fik muligvis nogle til at 
blunde lidt undervejs. 

  

Spirillen har det godt og jeg skal hilse fra den. Tak for æren. Jeg glæder mig 
dog (af flere årsager) til den flytter hjemmefra. 

 

/Eva 

Der hører også nogle fotos 
til. 

Dem kan I se på side 2 (så 
kunne der komme farve på) 
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Klub- 

kalenderen 
16. - 17. marts   Klubmesterskaber, ungdom 

 

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

 

14. maj    Generalforsamling  

     (indkaldelse her i bladet) 

 

 

 

 

 

 

25. maj    Klubfest (tilmeldelse på hjemmesiden) 

   

HUSK DET NU ! 
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Konkurrencen 
Der var pænt mange løsninger på krydsordet i december-nummeret. Kode-
ordet var TALENT. 

Udtrukket vinder er Lars Rosenkilde, som får sin gevinst snarest. 

Denne gang gælder det en Sudoko. Det er ikke verdens sværeste, så gå frisk 
på opgaven. Som I sikkert ved, skal alle 3x3 felterne og alle vandrette og lod-
rette rækker indeholde tallene fra 1 til 9. Løsning afleveres inden 1. maj i 
cafeen, i postkassen, eller på kontoret. Du kan også scanne og maile til re-
daktøren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn____________________________________________________ 

 

Adresse__________________________________________________ 
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Hvidovre Cup 
En tibagevendende begivehed siden 1988 - badmintonspillere fra Hvidovres 
klubber mødes en weekend for at kæmpe om ære og præmier i hyggelige 
omgivelser i HB2000-hallen. Selv har jeg deltaget flere gange - men i år var 
jeg for første gang med i turneringsudvalget. Jeg kunne derfor opleve alle de 
små, men vigtige ting der sker bag kulissen - såsom: Hvordan lægger man et 
program i "Turneringsplanlægning"? Hvor får man tabersiner (når man har 
tabt en kamp har man gjort sig fortjent til en appelsin) til fornuftige penge 
(Her havde Helene L, også ny i udvalget, hårde forhandlinger med den lokale 
Føtex, som gerne ville støtte og gav en god rabat) - og hvor mange skal der 
egentlig bruges? Hvor og hvordan kobles mikrofonen til? Kan vi nå at blive 
færdige til søndag kl. 16, når der kommer banespillere? Er der nogle til at 
passe cafeen? Og så videre og så videre. 

Der var heldigvis også nogle mere erfarne med i udvalget - fra Bolyst, HBC 
og Lejerbo - og vi fik klaret alle udfordringer og fik afholdt en - efter min me-
ning - rigtig god turnering. 

Vi endte med at være 62 deltagere - fra hhv. HB2000, Bolyst, HBC, Lejerbo 
og - som noget nyt i år - også enkelte fra BBK (Brøndby). Der blev i alt spillet 
75 kampe i løbet af weekenden og fundet vindere i 8 forskellige kategorier. 
Der var generelt god stemning i hallen og mange gode dyster - der blev 
kæmpet hårdt, set flotte slag bag om ryggen, nogle kastede sig efter bolde-
ne og så godt som alle fik godt med sved på panden.  

Personligt blev det til en del erfaring i mix-double om lørdagen og om søn-
dagen til en dejlig finalesejr i herredouble (B). Lige så vigtigt blev det dog til 
en hyggelig weekend sammen med en masse badmintonmennesker - og en 
erfaring rigere i planlægning af en turnering. Tak til turneringsudvalget for 
det gode arbejde og ikke mindste tak til Gert og Linda, som sørgede for at 
der kunne tankes op i cafeen. 

/Jakob 
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Et lille fotogalleri fra HVIDOVRE CUP 2019 

Der var deltagere 
fra Brøndby den-
ne gang 
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Der er også et par fotos på 
bagsiden 

Præmierne gøres klar 
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Sjov med 
”tabersinen” 

Det var så hvad der var for denne gang.  

Godt forår til alle. Vi ses til maj 


